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PARATHËNIE

Françoise Tulkens, ish Zëvendës Kryetare e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 
në librin “Ekzekutimi dhe efektet e vendimeve të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut: 
Roli i gjyqësorit”, në Dialogun mes gjykatësve.” është shprehur se “Një vendim i Gjykatës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut nuk është një qëllim në vetvete, por një premtim për 
ndryshimit në të ardhmen, pika e fillimit të një procesi i cili duhet të mundësojë që të drejtat 
dhe liritë të bëhen efektive”.

Detyrimi për të ekzekutuar gjykimet lind nga përgjegjësia e supozuar e një shteti i cili ka 
dështuar të përmbushë detyrimin e tij thelbësor, sipas Nenit 1 të Konventës Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut, për të siguruar që të gjithë individët brenda juridiksionit të tij të gëzojnë 
dhe tu garantohen të drejtat e përcaktuara në Konventë. Kjo është në përputhje me skemën 
e përgjegjësisë ndërkombëtare. Kështu, marrja e përgjegjësisë nën Konventë përfshin tre 
detyrime: detyrimi për t’i dhënë fund shkeljes ekzistente, detyrimi për të paguar shpërblim të 
drejtë (për të eliminuar pasojat e veprimeve të cilat kanë shkelur të drejtën ndërkombëtare) 
dhe, më në fund, detyrimi për të shmangur shkeljet e ngjashme në të ardhmen (për të mos 
përsëritur shkeljen).

Efektet e vendimeve të Gjykatës Evropiane vijnë si pasojë e aderimit të Republikës së 
Shqipërisë pranë institucionit të Këshillit të Evropës, nënshkrimit dhe ratifikimit të Konventës 
Evropiane “Për të Drejtat e Njeriut dhe Lirive Themelore” dhe Protokolleve të saj Shtesë, 
më përkatësisht Nenit 46 të Konventës, i cili parashikon që Palët e Larta Kontraktuese do të 
marrin përsipër të respektojnë vendimin e formës së prerë të Gjykatës në çdo çështje ku ato 
janë palë. Ekzekutimi i këtyre vendimeve vjen si pasojë edhe e parashikimeve Kushtetuese 
të Republikës së Shqipërisë, të cilat përcaktojnë hierarkinë e normave të së drejtës në 
Republikën e Shqipërisë; efektet e drejtpërdrejta dhe epërsinë e Konventës dhe të vendimeve 
të Gjykatës mbi normat e brendshme, të cilat bien në kundërshtim me to. 

Një vendim i Gjykatës Evropiane, i cili gjen shkelje të të drejtave të individit nga Pala 
e Lartë Kontraktuese “i imponon shtetit të paditur një detyrim ligjor jo vetëm për të paguar 
shumën e përcaktuar si shpërblim i drejtë, por edhe për të zgjedhur, nën mbikëqyrjen e 
Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, masat e përgjithshme dhe/ose, nëse është 
e përshtatshme, individuale që do të implementohen në kuadrin e brendshëm ligjor dhe 
administrativ, për t’i dhënë fund shkeljes së konstatuar nga Gjykata, dhe për të ndrequr aq sa 
të jetë e mundur efektet e këtyre shkeljeve.

Si pasojë, detyrimet që dalin nga vendimet e Gjykatës bien në tre kategori të gjera: 
shpërblimi i drejtë, masat individuale dhe masat e përgjithshme. 

Në kuadër të këtyre të fundit, vendimet e Gjykatës Evropiane kanë një efekt më të thellë dhe 
gjithëpërfshirës, duke përfshirë këtu impaktin e këtyre vendimeve në të gjithë fushëveprimin e 
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të drejtës, asaj administrative; asaj penale dhe asaj civile, si në kuadrin procedural, ashtu dhe atë 
material. Efekti i vendimeve të Gjykatës Evropiane ndihet jo vetëm në nevojën e ndryshimit të 
kuadrit ligjor në fushën e prekur nga gjetjet e saj, por dhe të praktikave administrative, të cilat 
ndikojnë dhe ndihmojnë në përmirësimin e situatës së të drejtave të individit. 

Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane është kështu një mjet i rëndësishëm për të arritur 
një shkallë të gjerë të harmonizimit të legjislacionit të vendeve të ndryshme me parashikimet 
dhe parimet e Konventës. Përveç kësaj, jurisprudenca Evropiane, nxit anëtarët e parlamentit 
si dhe një numër të gjerë aktorësh në fushën e të drejtës, të marrjes në konsideratë në fazën 
e hartimit, nëse legjislacioni i tyre i propozuar është në përputhje me Konventën me qëllim 
shmangien kundërshtimet e mëvonshme, si dhe implementimin e këtyre normave ligjore nën 
frymën e Konventës. 

Si rregull, vetëm shteti i paditur me rastin konkret, është i detyruar nën parashikimet e 
Konventës, për ekzekutimit të vendimit të Gjykatës. Megjithatë, praktikat e shumta shtetërore 
tregojnë se disa prej Shteteve Anëtare në Konventë kanë ndryshuar ligjet ose praktikat e tyre 
duke u bazuar në vendimet e Gjykatës kundër shteteve të tjera, dhe gjykatat vendase kanë 
marrë parasysh interpretimin e Konventës, siç është e shprehur vetë Gjykata në jurisprudencën 
e saj. Kështu, vendimet e Gjykatës gëzojnë një autoritet bindës për ligjvënësit, gjykatat e 
brendshme dhe aktorë të tjerë në fushën e të drejtës. Kjo ka të bëjë me efektin erga omnes të 
vendimeve, i cili mund të nënkuptohet nga detyrimi për të «siguruar» të drejtat e Konventës 
sipas Nenit 1. Me fjalë të tjera, shtetet duhet të marrin parasysh interpretimin e Konventës 
nga Gjykata në jurisprudencën e saj, kur ata «sigurojnë» të drejtat e Konventës, pavarësisht 
nëse jurisprudenca është formuar në vendime në të cilat ato kanë qenë ose jo Palë.

Në këtë prizëm, Avokatura e Shtetit e ka çmuar të nevojshëm përkthimin dhe publikimin 
e përmbledhjeve vjetore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, të vendimeve më të 
rëndësishme, të cilat janë në interes të një numri të gjerë aktorësh në drejtësinë shqiptare.  
Këto vendime shtrihen në një fushë të gjerë objektesh dhe tematikash, duke filluar që nga e 
drejta e privatësisë; e drejta e jetës familjare dhe rënia ndesh e kësaj të fundit me të drejtën e 
fjalës së lirë; e drejta për të mos iu nënshtruar torturës apo trajtimit çnjerëzor; e drejta e jetës; e 
drejta për tubim; të drejtat procedurale të personave të akuzuar apo të burgosur dhe një numër 
i gjerë të drejtash, themelore dhe procedurale që lindin nga Konventa. Kjo përmbledhje është 
botuar me qëllim vënies e saj në dispozicion të profesionistëve në fushën e drejtësisë në 
Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë këtu gjyqtarë të gjykatave të të gjitha shkallëve të 
gjyqësorit, avokatë dhe profesionistë të ndryshëm të drejtësisë, anëtarë të shoqërisë civile 
dhe të organizatave të të drejtave të njeriut, stafit të institucioneve të ndryshme në fushën e të 
drejtave të njeriut dhe aktorë të tjerë të përfshirë në këtë fushë. 

Kjo me qëllim ndihmën ndaj tyre në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut 
në Republikën e Shqipërisë dhe avancimin e mëtejshëm në këtë sferë të së drejtës.

Ky botim vjen, me iniciativë të Avokaturës së Shtetit si një cikël botimesh mbi 
përmbledhjen e vendimeve kryesore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, me 
tematikat më të përzgjedhura.  

Alma HICKA
Avokat i Përgjithshëm i Shtetit
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PËRMBLEDHJA E ÇËSHTJEVE

1. ÇËSHTJA A DHE B k. NORVEGJISË 
Faktet
Aplikantët janë dy shtetas suedezë të cilat ushtrojnë veprimtari tregtare dhe kanë në 

pronësi aksione në dy shoqëri të ndryshme. Në vitin 2007 ata kanë shitur një pjesë të kapitalit 
të tyre në shoqëri. Pas hetimeve që kanë bërë autoritetet norvegjeze të taksave kanë konstatuar 
se nga aplikantët është bërë një shmangie nga detyrimet tatimore duke mos deklaruar vlerën e 
plotë të transaksioneve. Për këtë sipas ligjeve norvegjeze janë dënuar me një gjobë që shkon 
në masën e 30% të vlerës së transaksionit. Me vonë kjo çështje është ndjekur dhe nga organet 
e ndjekjes penale ku janë akuzuar për mashtrim me taksat dhe në fund janë dënuar me një 
vit heqje lirie. 

Pretendimet para Gjykatës
Aplikantët kanë pretenduar shkelje të Nenit 4 të Protokollit 7 të KEDNJ në lidhje 

me mosdënimin dy herë për të njëjtën vepër. Ata pretendojë se fakti se u dënuan një herë 
administrativisht nga organet tatimore në masën 30%, kjo do të ishte e mjaftueshme si masë 
ndëshkimore nga ana e shtetit. Ndjekja dhe dënimi penal, bën të kemi dënim dy herë për të 
njëjtën vepër. 

Vlerësimi i Gjykatës
Objekti i nenit 4 të Protokollit nr. 7 ishte që të parandalohej padrejtësia e një personi që 

të ndiqet penalisht ose dënohet dy herë për të njëjtën sjellje të kriminalizuar. Duhej arritur një 
ekuilibër i drejtë midis mbrojtjes së duhur të interesave të individit të mbrojtur nga parimi ne 
bis in idem, nga njëra anë, dhe vendosjes së interesit të veçantë të komunitetit për të qenë në 
gjendje të pasur akses në sistemin e taksave. 

Neni 4 i Protokollit nr. 7 nuk e përjashtoi zhvillimin e procedurës së dyfishtë me kusht 
që të plotësohen disa kushte. Në veçanti, shteti i paditur duhej të demonstronte bindshëm se 
procedurat e dyfishta në fjalë ishin mjaft të lidhura ngushtësisht dhe në kohë. Kjo nënkupton 
jo vetëm që qëllimet e ndjekura dhe mjetet e përdorura për arritjen e tyre në thelb duhet të 
jenë plotësuese dhe të lidhura në kohë, por gjithashtu që pasojat e mundshme të organizimit 
të trajtimit ligjor të sjelljes në fjalë në mënyrë të tillë duhet të jenë proporcionale dhe të 
parashikueshme për personat e prekur. Faktorët materialë për të përcaktuar nëse ka lidhje të 
mjaftueshme në thelb përfshijnë (i) nëse procedurat e ndryshme ndjekin qëllime plotësuese 
dhe për këtë arsye adresonin aspekte të ndryshme të sjelljes së pahijshme shoqërore të 
përfshirë, (ii) nëse dualiteti i procedurës në fjalë ishte një pasojë e parashikueshme, si në ligj 
dhe në praktikë, (iii) nëse grupet përkatëse të procedimeve janë kryer në mënyrë të tillë që 
të shmangen sa më shumë që të jetë e mundur çdo dublikim në mbledhjen si dhe vlerësimin 
e provave, sidomos nëpërmjet ndërveprimit adekuat mes autoritetet kompetente për të bërë 
që krijimi i fakteve në një set të përdoret edhe në grupin tjetër dhe (iv) nëse sanksioni i 
vendosur në procedurën e cila u bë e formës së prerë u mor në konsideratë, për të parandaluar 
që individi të mbajë një barrë të tepruar. Lidhja në kohë duhet të ishte mjaft e ngushtë për të 
mbrojtur individin nga të qenit i nënshtruar ndaj pasigurisë dhe vonesës dhe nga procedurat 
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duke u zgjatur me kalimin e kohës. Sa më e dobët të jetë lidhja në kohë, aq më e madhe është 
barra e shtetit që të shpjegojë dhe justifikojë çdo vonesë të tillë që mund t’i atribuohet sjelljes 
së saj të procedurës.

Nuk kishte asnjë indikacion se aplikantët kishin pësuar ndonjë paragjykim ose padrejtësi 
që kishte lidhje mjaft të ngushtë, në thelb dhe në kohë, midis dy grupeve të procedimeve.

2. ÇËSHTJA BUZADJI k. REPUBLIKES SË MOLDAVISË
Kërkuesi në këtë çështje ishte biznesmen i një kompanie furnizimi me gaz të lëngshëm 

nga Moldavia jugore, në të cilën shteti zotëronte 82% të aksioneve. Në Maj 2007 ai arrestohet 
duke u akuzuar për mashtrim dhe qëndron në kushte paraburgimi deri në Korrik 2008. 
Gjatë kësaj periudhe, qëndrimi i tij në paraburgim zgjatet disa herë. Në kërkesën drejtuar 
GjEDNj-së, kërkuesi pretendoi se paraburgimi i tij në pritje të gjykimit nuk ishte bazuar në 
arsye relevante dhe të mjaftueshme siç kërkohet nga Neni 5 § 3 i Konventës. Në të njëjtin 
përfundim arriti edhe GjEDNj, e cila vlerësoi se arsyet e parashtruara nga gjykatat vendase 
për urdhërimin dhe zgjatjen e paraburgimit të kërkuesit ishin të stereotipizuara dhe abstrakte, 
madje vendimet e tyre përmbanin thjesht arsyet për paraburgim, pa treguar sesi këto arsye 
aplikoheshin në rrethanat specifike të kërkuesit. Për më tepër, GjEDNj vlerësoi se kur një 
çështje e tillë e rëndësishme, si e drejta për liri, është në rrezik, i përket autoriteteve vendase 
të demonstrojnë bindshëm se paraburgimi është i domosdoshëm. Në dritën e të gjithë fakteve 
të mësipërme, Gjykata vlerësoi se nuk kishte arsye relevante dhe të mjaftueshme për të 
urdhëruar dhe vazhduar paraburgimin e kërkuesit në pritje të gjykimit, duke gjetur kështu 
shkelje të Nenit 5 § 3 të Konventës.

3. ÇËSHTJA AVOTIŅŠ K. LETONISË (Kërkesa nr. 17502/07)
Faktet
Në maj të vitit 1999, aplikanti, një shtetas letonez dhe një kompani tregtare e regjistruar 

në Qipro, nënshkruan para një noteri një njohje formale të borxhit në të cilin kërkuesi deklaroi 
se kishte huazuar një shumë parash nga kompania dhe kishte marrë përsipër të shlyente 
shumën në fjalë, me interes, deri më 30 qershor të të njëjtit vit. Dokumenti u drejtua nga ligji 
qipriot dhe gjykatat qipriote kishin juridiksion të vendosnin për çdo mosmarrëveshje që dilte 
nga ajo. Në vitin 2003 kompania paditi parashtruesin e kërkesës në një gjykatë të Qipros për 
mos pagesën e borxhit të tij. Në maj të vitit 2004, duke vendosur në mungesë të ankuesit, 
gjykata e urdhëroi atë të paguante borxhin së bashku me interesin. Sipas vendimit, kërkuesi 
ishte njoftuar rregullisht për seancën, por nuk ishte paraqitur. Në shkurt 2006, me kërkesë 
të kompanisë, një gjykatë e Letonisë urdhëroi njohjen dhe zbatimin e vendimit të Qipros 
dhe regjistrimin e një barre në pronën e aplikantit në regjistrin e tokës. Aplikanti pretendoi 
se ai kishte mësuar rastësisht në qershor 2006 për ekzistimin e vendimit të Qipros dhe të 
vendimit të zbatimit të gjykatës së Letonisë. Ai nuk u përpoq ta kundërshtonte vendimin 
qipriot para gjykatave të brendshme, por apeloi kundër urdhrit të zbatimit të Letonisë në 
gjykatat e Letonisë.

Në një vendim përfundimtar të janarit 2007, Senati i Gjykatës së Lartë të Letonisë i dha 
kërkesën kompanisë dhe urdhëroi njohjen dhe zbatimin e vendimit të Qipros dhe regjistrimin 
e një barre ndaj pronës së paluajtshme të aplikantit në regjistrin e tokës. Në bazë të atij 
vendimi gjykata lëshoi një urdhër ekzekutimi dhe ankuesi u pajtua me vendimin. Barra 
kundër pronës së tij u hoq menjëherë pas kësaj.

Në kërkesën e tij në Gjykatën Evropiane, aplikanti u ankua se duke zbatuar vendimin e 
gjykatës qipriote, e cila, sipas tij, ishte qartazi e paligjshme ashtu siç ishte dhënë në shkelje të 
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të drejtave të tij të mbrojtjes, gjykatat e Letonisë nuk kishin zbatuar nenin 6 § 1 të Konventës. 
Ai kishte pretenduar para gjykatave letoneze se thirrjet për t’u paraqitur para gjykatës në 
Qipro dhe kërkesa e kompanisë nuk ishin dorëzuar në mënyrë të rregullt në kohë, me ç’rast 
nuk kishte mundur ta mbrojë çështjen e tij. Rrjedhimisht, gjykatat e Letonisë duhet të kishin 
refuzuar të zbatonin vendimin e Qipros. Njëra nga Dhomat e Gjykatës nuk konstatoi shkelje. 
Çështja iu referua Dhomës së Madhe

Pretendimet para Gjykatës
Aplikanti pretendon shkelje të nenit 6 të KEDNJ të drejtës për tu mbrojtur pasi nuk ka 

marre njoftim për proceset e zhvilluara në gjykatat e Qipros. 
Vlerësimi i Gjykatës
Ligji qipriot i kishte ofruar kërkuesit, pasi kishte mësuar për ekzistencën e vendimit, 

një mundësi të përkryer realiste për të apeluar pavarësisht nga koha që kishte kaluar që nga 
dhënia e vendimit. Në pajtim me legjislacionin dhe jurisprudencën qipriote, kur një i paditur 
kundër të cilit ishte dhënë një vendim në mungesë, kërkoi që ky vendim të shfuqizohej duhej 
të pretendonte se ai ose ajo nuk ishte thirrur në mënyrë të rregullt para gjykatës. Në periudhën 
prej qershorit 2006 (kur i ishte dhënë qasje në të gjithë dosjen e lëndës në ambientet e gjykatës 
së shkallës së parë dhe kishte mundur të njihej me përmbajtjen e vendimit qipriot) dhe janar 
2007 (kur kishte ndodhur seanca dëgjimore në Senatin e Gjykatës së Lartë), aplikanti kishte 
pasur kohë të mjaftueshme për të gjetur një zgjidhje në gjykatat qipriote. Megjithatë, për 
arsye të njohura vetëm për veten e tij, ai nuk kishte bërë asnjë përpjekje për ta bërë këtë.

Fakti që vendimi i Qipros nuk kishte bërë asnjë referencë në mjetet juridike në 
dispozicion nuk kishte ndikim në gjetjet e Gjykatës. Ishte e vërtetë që Ligji i Procedurës 
Civile të Letonisë kërkonte që gjykatat të tregonin në tekstin e vendimeve të tyre rregullimet 
e hollësishme dhe afatet kohore për apelimin kundër tyre. Sidoqoftë, ndonëse një kërkesë 
e tillë ishte e lavdërueshme, përderisa ofronte një mbrojtje shtesë që lehtësonte ushtrimin 
e të drejtave të palëve ndërgjyqëse, ekzistenca e saj nuk mund të nxirrej nga Neni 6 § 1 
i Konventës. Për këtë arsye, vetë kërkuesi kishte qenë, nëse kishte nevojë me këshilla të 
përshtatshme, të kërkonte mjetet juridike në Qipro pasi ai kishte marrë dijeni për aktgjykimin 
në fjalë. 

4. ÇËSHTJA AL-DULIMI DHE MONTANA MANAGEMENT INC.
Ankuesi është një shtetas Irakian që jeton në Jordani dhe është drejtor i një kompanie të 

inkorporuar sipas ligjeve të Panamasë me zyrën e saj të regjistruar në Panama. Pas pushtimit 
të Kuvajtit nga Iraku në Gusht të vitit 1990, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 
miratoi një numër rezolutash duke u bërë thirrje vendeve anëtare dhe jo anëtare të imponojnë 
një embargo mbi Irakun, mbi burimet Kuvajtiane të konfiskuara nga Iraku dhe mbi transportin 
ajror. Në Gusht të vitit 1990, Këshilli Federal Zviceran miratoi një urdhëresë që paraqet masa 
ekonomike në lidhje me Irakun.

Në Dhjetor 2006, Këshilli i Sigurimit të OKB-së miratoi një rezolutë që parashikon një 
procedurë çregjistrimi.

Në një aktgjykim të datës 26 Nëntor 2013 Gjykata, me katër vota pro dhe tre kundër u 
shpreh se ka shkelje të nenit 6 § 1.

Më 14 Prill 2014, rasti iu referua Dhomës së Madhe me kërkesë të Qeverisë.
Pasi Gjykata Federale e Zvicrës, në vendimet e Janarit të vitit 2008, kishte refuzuar të 

shqyrtojë pretendimet e ankuesve se vendimi për konfiskimin e pasurisë së tyre nuk ishte në 
përputhje me masat mbrojtëse të një procesi të drejtë, e drejta e tyre për një proces të drejtë 
në gjykatë sipas nenit 6 § 1 të Konventës ishte kufizuar.

Autoritetet zvicerane kishin marrë masa të caktuara praktike me qëllim përmirësimin 
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e situatës së ankuesve, duke treguar kështu që Rezoluta 1483 (2003) mund të zbatohej me 
një shkallë fleksibiliteti. Megjithatë, të gjitha këto masa ishin të pamjaftueshme në dritën e 
detyrimeve të sipërpërmendura për  Zvicrën sipas nenit 6 § 1 të Konventës.

Dhoma e madhe vendosi, me pesëmbëdhjetë vota pro dhe dy kundër, se ka pasur shkelje 
të nenit 6 § 1 të Konventës.

5. ÇËSHTJA “BIAO KUNDËR DANIMARKËS”  
Rasti lidhet me refuzimin e autoriteteve Daneze për të dhënë bashkim familjar për 

një shtetas Danez me origjinë nga Togo, Z. Ousmane Biao, dhe gruan e tij nga Gana, dhe 
posaçërisht pretendimet e tyre për diskriminim sipas ligjeve përkatëse vendase midis shtetasve 
Danezë të lindur atje dhe atyre, si Z. Biao, të cilët e kanë fituar nënshtetësinë Daneze më 
vonë, si dhe midis shtetasve Danezë me origjinë Daneze dhe shtetasve Danezë me origjinë 
tjetër etnike.

Gjykata vendosi me dymbëdhjetë vota pro dhe pesë kundër se ka pasur shkelje të nenit 
14 në lidhje me nenin 8 të Konventës; Vendosi, me dymbëdhjetë vota pro dhe pesë kundër se 
shteti i paditur duhet t’i paguajë kërkuesit, 6,000 euro (gjashtë mijë euro) në lidhje me dëmin 
jo material.

---
6. ÇËSHTJA “RAMADAN KUNDËR MALTËS”   
Ankuesi, në atë kohë një shtetas Egjiptian, mori shtetësinë Malteze për shkak të martesës 

së tij në vitin 1993 me një shtetase Malteze. Martesa u anulua më 1998. Ankuesi më pas u 
rimartua në Maltë me një shtetase Ruse me të cilën kishte dy fëmijë me shtetësi Malteze. Në 
vitin 2007 autoritetet u vunë në dijeni për vendimin që anuloi martesën e parë të ankuesit. 
Shtetësia e tij më pas u revokua për shkak se kjo martesë ishte simuluar pasi arsyeja e tij e 
vetme për t’u martuar kishte qenë të qëndronte në Maltë dhe të fitonte shtetësinë Malteze.

Gjykata u shpreh se vendimi për revokimin e shtetësisë së ankuesit është bërë në 
përputhje me ligjin. Për më tepër, kërkuesi ishte i vetëdijshëm se kur u anulua martesa, 
shtetësia e tij mund të revokohej në çdo kohë duke qenë kështu në një situatë të pasigurt. 

Ankuesi ndërkohë vazhdonte biznesin e tij dhe banonte në Maltë. Edhe pse ka pasur 
mundësi të ndryshme për të rregulluar qëndrimin e tij në vend, ankuesi nuk ka ndërmarrë 
asnjë hap. Fakti që një shtetas i huaj heq dorë nga kombësia e tij/e saj nuk do të thotë në parim 
se shteti pritës kishte detyrimin të rregullonte qëndrimin e tij në vend.

Gjykata vendosi se ankesa lidhur me revokimin e shtetësisë së ankuesit është e 
pranueshme si dhe se nuk ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës.

----
7. ÇËSHTJA  BÉLÁNÉ NAGY K. HUNGARISË NR. 53080/13
Në gjykimin Béláné Nagy k. Hungarisë, Gjykata dha vendim në lidhje me ndërprerjen 

(ose reduktimin) e të drejtave përfituese të sigurimeve shoqërore në bazë të nenit 1 protokollit 
1 të Konventës. Në këtë rast, edhe pse ankuesja kishte humbur të drejtat e saj për pension 
invaliditeti në vitin 2010, Gjykata u shpreh se kishte një pritshmëri të vazhdueshme legjitime 
për kujdes të aftësisë së kufizuar. Ajo vërejti më tej se fakti që nuk kualifikohej për pension 
në vitin 2012, në bazë të rregullave të reja, ishte një ndërhyrje e pajustifikuar me të drejtat e 
saj të pronësisë dhe si pasojë gjeti një shkelje të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1. 

Më 24 Prill 2015, Qeveria kërkoi që çështja t’i referohet Dhomës së Madhe në përputhje 
me nenin 43 të Konventës.

Në vendimin  e saj, Dhoma e madhe u shpreh se e drejta e kërkuesit për përfitim nga 
skema e sigurimeve shoqërore në fjalë ishte shkelur në atë mënyrë që rezultoi në zhvlerësim 
të të drejtave të pensionit të saj. Masa e kontestuar, megjithëse kishte për qëllim mbrojtjen 
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e kuletës publike duke përmirësuar dhe racionalizuar skemën e përfitimeve të aftësisë së 
kufizuar, përbëhej nga legjislacioni i cili, në rrethana, nuk arriti të krijonte një ekuilibër të 
drejtë midis interesave në fjalë. Një ndërhyrje e tillë themelore me të drejtat e ankueses ishte 
në kundërshtim me ruajtjen e një ekuilibri të drejtë midis interesave në rrezik. Përkundër 
dallimit të gjerë të vlerësimit të Shtetit, kërkuesja duhej të përballonte një barrë të tepërt 
individuale. Gjykata vendosi me nëntë vota pro dhe tetë kundër, se ka shkelje të Nenit 1 i 
Protokollit nr. 1 të Konventës. 

----
8. ÇËSHTJA MURSIC K. CROACISË
Në aplikimin  e tij në Gjykatën Evropiane, duke u bazuar në nenin 3 të Konventës, 

kërkuesi u ankua për mungesë të hapësirës personale në burg, e cila në disa raste ishte nën 3 
metra katrorë.

Në vendimin e datës 12 Mars 2015, Gjykata, me gjashtë vota pro dhe një kundër, gjeti 
se nuk kishte pasur shkelje të nenit 3 të Konventës. Në veçanti, konstatoi se kushtet e vuajtjes 
së dënimit të ankuesit, megjithëse jo gjithmonë të përshtatshme, nuk kishin arritur pragun e 
caktuar për ta karakterizuar si trajtim çnjerëzor ose degradues në kuptim të nenit 3. 

Çështja iu referua Dhomës së Madhe me kërkesë të ankuesit. Vlerësimi i Gjykatës në 
lidhje me faktin nëse ka pasur shkelje të nenit 3 nuk mund të reduktohet në një llogaritje 
numerike të metrave katrorë të caktuara për një të burgosur. Një qasje e tillë do të shpërfillte 
faktin se, në aspektin praktik, vetëm një qasje gjithëpërfshirëse ndaj kushteve të veçanta të 
vuajtjes së dënimit mund të japë një pasqyrë të saktë të realitetit për të burgosurit.

Gjykata vendosi, se ka pasur shkelje e nenit 3 lidhur me periudhën ndërmjet 18 Korrikut 
dhe 13 Gushtit 2010 në të cilën kërkuesi ka pasur një hapësirë personale më pak se 3 m2 
në burgun e Bjelovar. Për pjesën tjetër, në lidhje me pjesën e mbetur të periudhave jo të 
njëpasnjëshme në të cilat kërkuesi kishte një hapësirë personale më pak se 3 m2, Gjykata 
vendosi se nuk ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës. 

----
9. ÇËSHTJA  CUMHURİYET HALK PARTİSİ K. TURQISË
Ankues në këtë çështje është partia kryesore opozitare në Turqi, “Cumhuriyet Halk 

Partisi”. Pas një inspektimi të llogarive përfundimtare të partisë kërkuese për vitet 2007, 
2008 dhe 2009, Gjykata Kushtetuese deklaroi se disa nga shpenzimet e saj ishin të paligjshme 
sipas Ligjit “Mbi Partitë Politike” e cila urdhëroi konfiskimin e pasurisë së palës kërkuese në 
një shumë prej (mbi 1,000,000 EUR).

Në kërkesën e saj në Gjykatën Evropiane, pala kërkuese u ankua, ndër të tjera, se 
vendimet e Gjykatës Kushtetuese kishin shkelur të drejtën e saj për t’u organizuar sipas nenit 
11 të Konventës.

Kur inspektimi i financave të një partie politike ka efektin e pengimit të aktiviteteve 
të një partie, kjo mund të përbëjë ndërhyrje në të drejtën e lirisë së organizimit. Në rastin e 
palës kërkuese, sanksionet në fjalë kishin pasur një ndikim të konsiderueshëm në aktivitetet 
e tij, megjithëse ndikimi i tyre i plotë nuk mund të merrej parasysh, duke pasur parasysh 
gjetjen e papranueshmërisë së Gjykatës në lidhje me sanksionet lidhur me llogaritë e vitit 
2007. Sidoqoftë, sanksionet që kanë të bëjnë me llogaritë e vitit 2008 dhe 2009 përbënin një 
shumë që nuk mund të konsiderohej si e papërfillshme, pasi ata detyruan partinë kërkuese të 
zvogëlonte një numër të konsiderueshëm të aktiviteteve të tij politike. Prandaj, sanksionet në 
fjalë përbënin një ndërhyrje në veprimtaritë politike të partisë kërkuese dhe në këtë mënyrë 
në lirinë e tyre të organizimit sipas nenit 11 të Konventës.

Në përfundim, Gjykata pranoi që spektri i gjerë i aktiviteteve të ndërmarra nga partitë 
politike në shoqëritë moderne vështirëson ofrimin e kritereve gjithëpërfshirëse për të 
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përcaktuar ato aktivitete që mund të konsiderohen në përputhje me objektivat e një partie 
politike dhe që lidhen me të vërtetë me objektivat e partisë. Megjithatë, duke pasur parasysh 
rolin e rëndësishëm të partive politike në shoqëritë demokratike, çdo rregullim ligjor që 
mund të ketë ndikim në ndërhyrjen në lirinë e tyre të organizimit, siç është inspektimi i 
shpenzimeve të tyre, duhet të përfshihet, në terma që të sigurojë një tregues të arsyeshëm se 
si këto dispozita do të interpretohen dhe zbatohen.

10. ÇËSHTJA DUBSKA DHE KREJZOVA K. REPUBLIKË ÇEKE 
Faktet
Aplikantet dëshironin të lindnin në shtëpi me ndihmën e një mamie. Megjithatë, sipas 

ligjit çek, profesionistët e shëndetit që asistonin në lindjet në shtëpi rrezikonin dënime 
disiplinore dhe penale. Pra, në praktikë, aplikantët kishin hapësirë të zgjidhnin midis lindjes 
në shtëpi pa ndihmë ose lindjes në spital. Aplikantja e parë ka lindur fëmijën e saj në shtëpi 
pa ndihmë ndërsa aplikantja e dytë e lindi fëmijën e saj në një spital lindjeje. Në pretendimet 
e tyre në Gjykatën Evropiane, aplikantet u ankuan për shkelje të Nenit 8 të Konventës sepse 
ligji Çek nuk i lejonte profesionistët e shëndetit t’i ndihmonin ato të lindnin në shtëpi.

Pretendimet e palëve
Aplikantet pretenduan shkelje të Nenit 8 të Konventës në lidhje me kufizimin e të drejtës 

për të dhënë lindje në shtëpi. 
Vlerësimi i Gjykatës
Rasti i aplikanteve kishte përfshirë një ndërhyrje në të drejtën e tyre për të përfituar nga 

ndihma e mamive gjatë lindjes në shtëpi, për shkak të kërcënimit të sanksioneve për mamitë, 
të cilat në praktikë ishin ndaluar të ndihmonin aplikantet. Kjo ndërhyrje ishte në përputhje 
me ligjin dhe ishte hartuar për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e nënës dhe fëmijës gjatë 
dhe pas lindjes, ndjek synimet legjitime të mbrojtjes së shëndetit dhe të drejtave të të tjerëve. 
Gjykata vazhdoi të shqyrtonte çështjen nga këndvështrimi nëse ndërhyrja ishte e nevojshme 
në një shoqëri demokratike.

Në lidhje me këtë, Gjykata konstatoi se shteti i paditur duhej të siguronte një hapësirë 
të gjerë vlerësimi pasi (a) rasti përfshinte një çështje komplekse të politikës së kujdesit 
shëndetësor duke kërkuar vlerësimin nga autoritetet kombëtare të ekspertëve dhe të dhënave 
shkencore lidhur me rreziqet e lindjes në shtëpi; (b) përfshihet konsiderata të përgjithshme 
e politikës sociale dhe ekonomike, duke përfshirë shpërndarjen e mjeteve financiare, meqë 
burimet buxhetore mund të kenë nevojë të zhvendosen nga sistemi i përgjithshëm i spitaleve 
të lindjes për të siguruar një kornizë për lindjet në shtëpi; dhe (c) nuk kishte konsensus midis 
shteteve anëtare të Këshillit të Evropës për të ngushtuar kufirin e vlerësimit të Shtetit në favor 
të lejimit të lindjeve në shtëpi.

Gjykata konstatoi se, duke pasur parasysh masën e gjerë të vlerësimit, ndërhyrja në të 
drejtën e aplikantëve për respektimin e jetës së tyre private nuk ka qenë jo proporcionale. 
Rreziku për nënat dhe foshnjat e porsalindura ishte më i lartë në rastin e lindjeve në shtëpi 
sesa në rastet e lindjeve në spitalet e lindjes të cilat ishin plotësisht të pajisura me staf dhe të 
pajisura në mënyrë të përshtatshme me një bazë teknike dhe materiale. Për më tepër, spitalet 
e lindjes mund të sigurojnë të gjithë kujdesin e nevojshëm urgjent mjekësor, i cili nuk ishte i 
mundur në rastin e lindjeve në shtëpi, edhe nëse një mami merrte pjesë (Republika Çeke nuk 
kishte ngritur një sistem të ndihmës së urgjencës për lindjet në shtëpi).

Përfundimisht Gjykata nuk ka konstatuar shkelje por u bëri thirrje autoriteteve çeke që të 
bëjnë përparim të mëtejshëm duke mbajtur në shqyrtim në mënyrë të vazhdueshme dispozitat 
ligjore përkatëse, në mënyrë që të sigurojnë që ato pasqyrojnë zhvillimet mjekësore dhe 
shkencore duke respektuar plotësisht të drejtat e grave në fushën e shëndetit riprodhues. 
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11. ÇËSHTJA IBRHAIM DHE TË TJERË k. MBRETËRISË SË BASHKUAR 
Faktet 
Më 21 korrik 2005, dy javë pasi 52 vetë u vranë si pasojë e bombardimeve vetëvrasëse 

në Londër, bomba të mëtejshme u shpërthyen në sistemin e transportit publik në Londër. Në 
rastin konkret bombat nuk arritën të shpërthejnë. Autorët u larguan nga vendi i ngjarjes. Tre 
aplikantët e parë u arrestuan por u refuzuan ndihmë juridike për periudha prej katër deri në 
tetë orë për t’i mundësuar policisë të kryejë “intervista të sigurisë” (marrje në pyetje). Gjatë 
intervistave të sigurisë ata mohuan ndonjë përfshirje apo dijeni rreth ngjarjeve të 21 korrikut. 
Në gjyq, ata pranuan përfshirjen e tyre në ngjarje, por pohuan se bomba kishte qenë një 
mashtrim dhe asnjëherë nuk kishin për qëllim të shpërthente. Deklaratat e bëra në intervistat 
e tyre të sigurisë u pranuan si prova kundër tyre dhe ata u dënuan për komplot për vrasje. 
Gjykata e Apelit refuzoi ankimet e tyre.

Aplikanti i katërt nuk dyshohej se kishte shpërthyer një bombë dhe fillimisht ishte 
intervistuar nga policia si dëshmitar. Sidoqoftë, ai filloi të inkriminonte veten duke shpjeguar 
takimin e tij me një prej sulmuesve të dyshuar menjëherë pas sulmeve dhe ndihmës që i 
kishte dhënë atij. Në atë fazë policia nuk e arrestoi dhe nuk e këshilloi për të drejtën e tij për 
heshtje dhe për ndihmë juridike, por vazhdoi ta pyeste si dëshmitar dhe mori një deklaratë me 
shkrim. Më pas, ai u arrestua dhe policia i ofroi këshilla ligjore. Në intervistat e tij pasuese, 
ai vazhdimisht iu referua deklaratës së tij me shkrim, e cila u pranua si provë në gjyqin e tij. 
Ai u dënua për ndihmën që i kishte ofruar njërit nga bomba vënësve dhe për të mos dhënien 
e informacioneve rreth shpërthimeve. Ankimi i tij nuk u pranua.

Pretendimet e palëve
Aplikantët u ankuan për mohimin e të drejtës për të pasur avokat gjatë marrjes së tyre në 

pyetje për herë të parë. Kjo sipas tyre cenonte të drejtën e parashikuar nga Neni 6 §§ 1 dhe 
3 (c) i Konventës.

Vlerësimi i Gjykatës
Gjykata e çmoi të nevojshme të bëjë një rivlerësim të testit të parashikuar në rastin 

Salduz k. Turqisë dhe për këtë ka analizuar: 
(i) Sqarimi i parimeve që rregullojnë kufizimet për të drejtën e pasjes së një avokati 

- Dhoma e Madhe e konsideroi të nevojshme të qartësonte dy fazat e testit Salduz për të 
vlerësuar nëse një kufizim në të drejtën për të pasur avokat, ishte në përputhje me të drejtën 
për një gjykim të drejtë dhe të paanshëm. Gjykata rikujtoi se faza e parë e testit Salduz 
kërkon nga Gjykata të vlerësoi nëse kishte arsye bindëse për kufizimin, ndërsa në fazën e dytë 
kërkohej që ajo të vlerësonte paragjykimin e shkaktuar për të drejtat e mbrojtjes nga kufizimi, 
me fjalë të tjera të shqyrtojë ndikimin e kufizimit në drejtësinë e përgjithshme të procedurës 
dhe të vendosë nëse procedurat në tërësi ishin të drejta.

Kur një Qeveri e paditur demonstron bindshëm ekzistencën e një nevoje urgjente për të 
shmangur pasoja serioze negative për jetën, lirinë ose integritetin fizik në një rast të caktuar, 
kjo mund të përbëjë arsye bindëse për të kufizuar qasjen në këshilla ligjore për qëllimet e 
Nenit 6.

Sa i përket mungesës së arsyeve bindëse për kufizimin e qasjes në këshilla juridike, 
në vetvete, është e mjaftueshme për të gjetur shkelje të Nenit 6, Gjykata përsëriti se në 
vlerësimin nëse ka pasur shkelje të së drejtës për gjykim të drejtë është e nevojshme për të 
parë procedimet në tërësi dhe të drejtat e mbrojtura nga Neni 6 § 3 si aspekte specifike të së 
drejtës së përgjithshme për një gjykim të drejtë. Mungesa e arsyeve bindëse, pra, nuk çon në 
gjetjen e një shkelje të Nenit 6.

(ii) Parimet që rregullojnë të drejtën e njoftimit për të drejtën e avokatit dhe të drejtën 
për të heshtur dhe privilegjin e kundër vetë inkriminimit - Në dritën e natyrës së privilegjit 
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kundër vetë inkriminimit dhe të drejtës për heshtje, në parim mund të të mos jetë justifikim 
për dështimin për të njoftuar një të dyshuar për këto të drejta. Aty ku u vonua e drejta për të 
pasur një avokat, kishte rëndësi të veçantë që autoritetet hetimore ta njoftojnë të dyshuarin 
për të drejtën e tij të avokatit dhe të drejtën e tij për të heshtur dhe privilegjin e kundër vetë 
inkriminimit.

Ndërkohë në lidhje me rastin konkret Gjykata u shpreh se: 
(i) Tre aplikantët e parë - Qeveria pati demonstruar bindshëm në rastin e tre aplikantëve 

të parë ekzistencën e një nevoje urgjente kur u kryen intervistat e sigurisë (marrja në pyetje), 
për të shmangur pasoja serioze negative për jetën dhe integritetin fizik të publikut, kufizimin 
e të drejtës së mbrojtjes. Policia kishte pasur të gjitha arsyet për të supozuar se komploti 
ishte një përpjekje për të përsëritur ngjarjet e 7 korrikut dhe se fakti që bombat nuk kishin 
shpërthyer ishte thjesht një rastësi. Autorët e sulmit ishin ende në liri dhe ishin të lirë të 
shpërthenin bomba të tjera. Policia po vepronte nën një presion të madh dhe përparësia e tyre 
kryesore ishte, që të merrte informacion urgjent për çdo sulm të planifikuar dhe identitetin 
e atyre që potencialisht ishin përfshirë në komplot. Ekziston një bazë e qartë e kornizës 
legjislative për kufizimin në të drejtës vendase që rregullon rrethanat në të cilat mund të 
kufizohet qasja në këshillim ligjor për të dyshuarit dhe që ofron udhëzime të rëndësishme për 
vendimmarrjen operacionale. Prandaj, kishte arsye bindëse për kufizimet e përkohshme në të 
drejtën e tre aplikantëve për pasjen e të drejtës së këshillave të një avokati. 

Gjykata gjithashtu arriti në përfundimin se në rastet e secilit prej tre aplikantëve të parë 
dhe pavarësisht nga vonesa në dhënien e tyre akses në këshilla ligjore dhe pranimi në gjykim 
i deklaratave të bëra në mungesë të ndihmës ligjore, procedura si e tërë ishte e drejtë. Gjykata 
theksoi ndër të tjera se (a) përveç gabimeve të bëra gjatë administrimit të paralajmërimeve, 
policia kishte respektuar në mënyrë strikte kuadrin ligjor dhe qëllimin e intervistave të 
sigurisë (për të marrë informacionin e nevojshëm për të mbrojtur publikun) aplikantët ishin 
arrestuar zyrtarisht dhe ishin të informuar për të drejtën e tyre për heshtje, për të drejtën e 
tyre për këshilla ligjore dhe për arsyet e vendimit për të kufizuar qasjen e tyre në këshilla 
ligjore; (b) aplikantët ishin të përfaqësuar nga avokati dhe ishin në gjendje të kundërshtonin 
provat e intervistës së sigurisë gjatë procedurës kontradiktore para gjykatësit hetues dhe 
në ankim; (c) deklaratat e bëra gjatë intervistave të sigurisë ishin thjesht një element i një 
procesi thelbësor të prokurorisë kundër aplikantëve; (d) në përmbledhjen e tij deri tek juria, 
gjyqtari i procedurës kishte përmbledhur në mënyrë të hollësishme provat e prokurorisë dhe 
të mbrojtjes dhe kishte drejtuar me kujdes jurinë për çështjet e së drejtës, duke u kujtuar atyre 
që ankuesve u është mohuar këshilla ligjore para intervistave të sigurisë; dhe (e) kishte një 
interes të fortë publik për hetimin dhe ndëshkimin e sulmeve terroriste të kësaj madhësie, 
duke përfshirë një konspiracion në shkallë të gjerë për të vrarë qytetarët e zakonshëm. Për 
këtë arsye gjykata nuk ka konstatuar shkelje. 

(ii) Kërkuesi i katërt - Ashtu si në tre aplikantët e parë, Dhoma e Madhe pranoi se kishte 
nevojë urgjente për të shmangur pasoja serioze negative për jetën, lirinë ose integritetin 
fizik. Megjithatë, konstatoi se Qeveria nuk kishte demonstruar bindshëm se këto rrethana 
të jashtëzakonshme ishin të mjaftueshme për të përbërë arsye bindëse për vazhdimin e 
intervistës së ankuesit të katërt, pasi ai filloi të inkriminonte veten pa e këshilluar apo njoftuar 
për të drejtën e tij për këshillim ligjor. Gjykata mori parasysh mungesën e plotë të një kuadri 
ligjor që i mundësonte policisë të vepronte ashtu siç veproi, mungesën e një përcaktimi 
individual dhe të regjistruar në bazë të dispozitave të zbatueshme të së drejtës vendase, nëse 
do të kufizonte qasjen e tij në këshilla ligjore dhe me e rëndësishmja, vendimi i qëllimshëm i 
policisë për të mos njoftuar aplikantin e katërt për të drejtën e tij për të heshtur.

Në mungesë të arsyeve bindëse për kufizimin e të drejtës së aplikuesit të katërt në 
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këshillim ligjor, barra e provës u zhvendos tek Qeveria për të demonstruar bindshëm se pse, 
në mënyrë të jashtëzakonshme dhe në rrethanat specifike të rastit, drejtësia e përgjithshme e 
gjykimit nuk ishte e paragjykuar nga kufizimi i qasjes në këshilla ligjore. Dhoma e Madhe 
gjeti se Qeveria nuk e kishte shkarkuar këtë barrë, për arsyet e mëposhtme: (a) vendimi, pa 
ndonjë bazë në të drejtën vendase dhe në kundërshtim me udhëzimet e dhëna, të vazhdonte 
të marrte në pyetje aplikantin e katërt si dëshmitar nënkuptonte se ai nuk ishte njoftuar 
për të drejtat e tij procedurale; kjo përbënte një defekt veçanërisht të rëndësishëm në këtë 
rast; (b) megjithëse aplikanti i katërt ishte në gjendje të kundërshtonte pranueshmërinë e 
deklaratës së tij në një procedurë kontradiktore gjykimi, gjykata e hetimit nuk duket se kishte 
dëgjuar dëshmi nga oficeri i lartë i policisë i cili kishte autorizuar vazhdimin e intervistës së 
dëshmitarit dhe kështu, së bashku me gjykatën e apelit, iu mohua mundësia për të shqyrtuar 
arsyet e vendimit dhe për të përcaktuar nëse ishte kryer një vlerësim i duhur i të gjithë 
faktorëve relevantë; (c) deklarata përbënte një pjesë integrale dhe domethënëse të dëshmive 
provuese mbi të cilat bazohet dënimi, pasi i ka siguruar policisë kornizën rreth së cilës më pas 
e kanë ndërtuar rastin e tyre dhe fokusi për kërkimin e tyre për dëshmi të tjera korrigjuese; 
dhe (d) udhëzimet e gjyqtarit hetues i lanë jurisë liri më të tepërt sa i përket mënyrës në të 
cilën deklarata, dhe vlera e saj provuese, duhej të merreshin parasysh, pavarësisht faktit se 
ajo ishte marrë pa pasur qasje në ndihmë ligjore dhe pa aplikantin e katërt, duke u informuar 
për të drejtën e tij për të heshtur. Prandaj, megjithëse ishte e vërtetë se kërcënimi i terrorizmit 
mund të neutralizohej vetëm nga hetimi efektiv, ndjekja penale dhe dënimi i të gjithë atyre që 
ishin përfshirë, Gjykata vlerësoi se duke pasur parasysh pragun e lartë të zbatueshëm ku lind 
prezumimi i padrejtësisë dhe duke pasur parasysh efekti kumulativ i mangësive procedurale 
në rastin e ankuesit të katërt, qeveria nuk kishte arritur të demonstronte se pse drejtësia e 
përgjithshme e gjykimit nuk ishte paragjykuar në mënyrë të pakthyeshme nga vendimi për 
të mos e këshilluar dhe për të kufizuar qasjen e tij në këshilla ligjore. Për këtë arsye gjykata 
ka konstatuar shkelje. 

12. ÇËSHTJA IZZETTIN DOGAN DHE TË TJERË k. TURQISË 
Faktet
Në qershor të vitit 2005, aplikantët, të cilët janë ndjekës të besimit Alevi, në mënyrë 

individuale i parashtruan një peticion Kryeministrit duke kërkuar që shërbimet që lidhen 
me praktikën e besimit Alevi të përbëjnë një shërbim publik, që vendet e adhurimit Alevi 
(cemevis) të kenë statusin e vendeve të adhurimit, që udhëheqësit fetarë Alevi të rekrutohen 
si nëpunës civilë dhe të ketë një parashikim të veçantë në buxhet për besimin Alevi. 
Departamenti i marrëdhënieve me publikun i Kryeministrit u përgjigj se ishte e pamundur 
t’i pranonin kërkesat e tyre. Pothuajse 2,000 njerëz, duke përfshirë edhe aplikantët, më pas 
paraqitën një kërkesë për shqyrtimin gjyqësor të atij refuzimi në Gjykatën Administrative. 
Në korrik 2007, Gjykata Administrative hodhi poshtë kërkesën, duke vendosur që refuzimi i 
autoriteteve administrative ishte në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ankuesit gjithashtu 
parashtruan një ankesë në Gjykatën e Lartë Administrative.

Në aplikimin e tyre në Gjykatën Evropiane, aplikantët pretenduan shkelje të Nenit 9 
të Konventës për shkak të refuzimit të kërkesave të tyre për një shërbim publik fetar. Ata 
u ankuan edhe për shkelje të Nenit 14 të Konventës të marrë në lidhje me Nenin 9, duke 
pretenduar se anëtarët e komunitetit Alevi morën trajtim më pak të favorshëm sesa qytetarët 
që ishin pasues të degës sunite të Islamit.

Pretendimet përpara Gjykatës
Aplikantët kanë pretenduar shkelje të Nenit 9 të Konventës në lidhje me cenimin e lirisë 

së besimit dhe fesë, e parë së bashku me Nenin 14 të Konventës për ndalimin e diskriminimit. 
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Vlerësimi i Gjykatës
Prima facie Gjykata pranoi se ndërhyrja në fjalë ishte “e përcaktuar me ligj” dhe kishte 

ndjekur një qëllim legjitim, përkatësisht mbrojtjen e rendit publik. Pasi dëgjoi pretendimet e 
palëve, Gjykata vlerësoi t’ia nënshtrojë çështjen kritereve të propocionalitetit. 

(a) Detyra e shtetit për neutralitet dhe paanësi ndaj besimit Alevi - Megjithëse Kushtetuta 
Turke garantonte parimin e laicizmit, që e ndalonte Shtetin të shfaqte një preferencë për 
një fe ose besim të caktuar, qëndrimi i Shtetit Turk drejt besimit Alevi shkeli të drejtën e 
komunitetit Alevi për një ekzistencë autonome, e cila ishte në zemër të garancive të Nenit 9 
të Konventës. Ishte e papajtueshme me detyrën e shtetit për neutralitet dhe paanësi dhe me të 
drejtën e bashkësive fetare për ekzistencë autonome. 

(b) Praktikimi i lirë nga Alevitë e besimit të tyre: Ligji Turk përcaktonte një numër 
të ndalimeve të rëndësishme në lidhje me këto grupe fetare, që lidhen, për shembull, me 
përdorimin e titullit “dede” (që tregon një udhëheqës shpirtëror Alevi) dhe për përcaktimin e 
ambienteve për praktikat sufiste. Këto praktika u ndaluan dhe u dënuan me burgim dhe gjobë. 
Gjykata shprehu dyshime serioze për aftësinë e një grupi fetar që u kufizua në këtë mënyrë që 
të ushtronte lirisht besimin e tij dhe t’i jepte udhëzime ithtarëve të tij pa shkelur legjislacionin 
e lartpërmendur.

(c) Hapësira e vlerësimit - Detyrimi i shtetit për neutralitet dhe paanësi përjashton çdo 
pushtet nga për të përcaktuar nëse besimet fetare ose mjetet e përdorura për të shprehur 
besime të tilla ishin legjitime. E drejta e përcaktuar në Nenin 9 do të ishte shumë teorike dhe 
iluzionare nëse shkalla e diskrecionit që u është dhënë Shteteve u lejon atyre të interpretonin 
nocionin e emrit fetar aq ngushtësisht sa t’i privonin mbrojtjen ligjore një formë fetare jo 
tradicionale dhe pakice, siç është besimi Alevi.

(ç) Mungesa e konsensusit brenda komunitetit Alevi - Ekzistenca e një debati të tillë të 
brendshëm nuk përbënte bazë për refuzimin e kërkesave të tyre, veçanërisht pasi që shteti 
i paditur kishte pasur mundësinë të identifikonte dhe të bashkonte kërkesat e përbashkëta 
për qytetarët e Alevi dhe një konsensus i qartë kishte dalë në çështjet që kishin të bënin me 
autonominë e komunitetit Alevi dhe elementet themelore të besimit.

Në përfundim të këtij argumenti Gjykata vlerësoi se shteti Turk kishte shkelur të drejtat 
e garantuara nga Neni 9 i Konventës për besimtarët Alevi. 

Në lidhje me pretendimet për shkelje të Nenit 9 të marrë së bashku me Nenin 14 Gjykata 
u shpreh se: 

E drejta për lirinë së fesë e mbrojtur nga Neni 9 përfshin lirinë për të demonstruar 
besimin fetar në bashkësi ose në ambiente private, manifestimin e fesë së vet në mësimdhënie, 
praktikë dhe aktivitete të tjera. Prandaj, aplikantët kanë marrë trajtim më pak të favorshëm 
sesa përfituesit e shërbimit publik fetar pavarësisht se ishin në një situatë të ngjashme. Gjykata 
nuk pranoi pretendimin e Qeverisë mbi një ndryshim teologjik mes myslimanëve sunni dhe 
rrymës aleviste. Një qasje e tillë ishte në kundërshtim me detyrën e shtetit për neutralitet dhe 
paanësi ndaj feve dhe tejkalonte qartë kufirin e vlerësimit të Shtetit në zgjedhjen e formave 
të bashkëpunimit me besimet e ndryshme. Në veçanti, ekzistonte një çekuilibër i dukshëm 
midis situatës së aplikantëve dhe atyre të personave që përfitonin nga shërbimi publik fetar, 
veçanërisht në lidhje me regjimet ligjore të aplikueshme dhe të drejtën për subvencione 
shtetërore.

Në përfundim, duke pasur parasysh ekzistencën e një komuniteti Alevi me rrënjë të thella 
në shoqërinë dhe historinë turke, rëndësinë që ky komunitet të njihet ligjërisht, paaftësinë e 
qeverisë për të justifikuar çekuilibrin e dukshëm midis statusit që i është dhënë kuptimit 
të shumicës së Islamit në forma e një shërbimi publik fetar dhe përjashtimi i pothuajse i 
përgjakshëm i komunitetit Alevi nga ai shërbim, si dhe mungesa e masave kompensuese, 
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zgjedhja e bërë nga Shteti i paditur u konsiderua nga Gjykata se ishte haptazi joproporcional 
me qëllimin e ndjekur. Dallimi në trajtim që ju nënshtruan aplikantët, si Alevis, nuk kishte 
arsyetim objektiv dhe të arsyeshëm.

Gjykata ka konstatuar shkelje të Nenit 9 marrë në lidhje me Nenin 14. 

13. ÇËSHTJA J.K. DHE TË TJERË k. SUEDISË 
Faktet 
Aplikantët, një çift i martuar dhe djali i tyre, ishin shtetas irakianë. Në vitin 2010 dhe 

2011 respektivisht ata kërkuan azil në Suedi me arsyetimin se rrezikonin të përndiqeshin në 
Irak nga al-Kaeda, pasi aplikanti i parë kishte punuar për klientët amerikanë dhe operonte nga 
baza e forcave të armatosura amerikane në Irak për shumë vite. Ai dhe familja e tij, kishin 
qenë subjekt i kërcënimeve serioze dhe dhunës nga al-Kaeda nga viti 2004 deri në vitin 2008. 
Janë bërë përpjekje në jetën e tyre, aplikanti i parë ishte plagosur dy herë, vëllai i tij ishte 
rrëmbyer në vitin 2005 dhe vajza e tij u vra në tetor të vitit 2008, kur u qëllua makina në të 
cilën ajo dhe aplikanti i parë po udhëtonin. Në atë pikë, kërkuesi i parë pushoi së punuari dhe 
familja u zhvendos vazhdimisht vendndodhje të ndryshme në Bagdad. Edhe pse biznesi i tij u 
sulmuan katër ose pesë herë nga anëtarët e al-Kaidës, kërkuesi i parë deklaroi se ai nuk kishte 
marrë ndonjë kërcënim personal që nga viti 2008, ndërsa familja kishte lëvizur vazhdimisht. 
Aplikanti i parë u largua nga Iraku në vitin 2010 dhe u pasua nga aplikanti i dytë dhe i tretë 
në vitin 2011.

Bordi Suedez i Migracionit refuzoi kërkesën e tyre për azil. Vendimi i saj u mbështet nga 
Gjykata e Migracionit në vitin 2012 me arsyetimin se veprat penale të Al-Kaedës ishin kryer 
disa vite më parë dhe ankuesi i parë nuk kishte më asnjë biznes me amerikanët. Në rast se një 
kërcënim ekzistonte ende, ishte e mundur që autoritetet irakiane kishin vullnet dhe kapacitet 
për të mbrojtur familjen.

Pretendimet përpara Gjykatës
Aplikantët pretenduan se në rast dëbimi apo deportimi, atyre do ti shkeleshin të drejtat 

e garantuara nga Neni 3 i Konventës, mbi ndalimin e torturës dhe trajtimit çnjerëzor ose 
degradues. 

Vlerësimi i Gjykatës
(a) Gjendja e përgjithshme - Gjykata pranoi se megjithëse gjendja e sigurisë në qytetin e 

Bagdadit ishte përkeqësuar, intensiteti i dhunës nuk kishte arritur një nivel që do të përbënte 
një rrezik real të trajtimit në kundërshtim me Nenin 3. Ajo vazhdoi të vlerësojë nëse rrethanat 
personale të aplikantëve ishin të tilla që ata do të përballeshin me një rrezik të tillë nëse ata 
do të dëboheshin në Irak.

(b) Rrethanat personale - Gjykata vuri në dukje se, meqenëse aplikantët ishin të vetmit 
palë që ishin në gjendje të japin informacion rreth rrethanave të tyre personale, barra e provës 
në parim, duhet të qëndrojë mbi ta për të paraqitur, sa më shpejt që të jetë e mundur, lidhur 
me rrethanat e tyre individuale të nevojshme për të mbështetur kërkesën e tyre për mbrojtje 
ndërkombëtare. Megjithatë, ishte gjithashtu e rëndësishme të merreshin parasysh të gjitha 
vështirësitë që azilkërkuesit mund të hasnin jashtë vendit ku mblidhnin dëshmi.

Gjykata vlerësoi se fakti i keqtrajtimit të kaluar dha një ndikim të fortë për një rrezik 
të vërtetë dhe të ardhshëm të trajtimit në kundërshtim me Nenin 3 në rastet kur një aplikant 
kishte bërë një llogari përgjithësisht koherente dhe të besueshme të ngjarjeve që ishin në 
përputhje me informacionin nga burimet e besueshme dhe burime objektive rreth situatës së 
përgjithshme në vendin në fjalë. Në rrethana të tilla, ishte detyrë e Qeverisë që të largonte 
çdo dyshim rreth këtij rreziku.

Në rastin e ankuesve, Gjykata nuk pa arsye për të hedhur dyshime mbi gjetjet e 
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Agjencisë së Migracionit se familja ishte ekspozuar ndaj formave më të rënda të abuzimit nga 
al-Kaeda nga viti 2004 deri në vitin 2008 ose për të vënë në dyshim pretendimet e kërkuesve 
se kërcënimet kundër tyre dhe sulmet ndaj biznesit të aplikantit të parë kishin vazhduar pas 
vitit 2008 dhe se ata kishin shpëtuar vetëm nga abuzimet e mëtejshme duke u fshehur pasi 
nuk ishin në gjendje të përfitonin nga mbrojtja e autoriteteve irakiane sepse në radhët e tyre 
ishte infiltruar Al-Kaeda. Tregimi i aplikantëve për ngjarjet ndërmjet viteve 2004 dhe 2010 
ishte përgjithësisht koherent dhe i besueshëm dhe në përputhje me informacionin relevant 
të vendit të origjinës në dispozicion nga burime të besueshme dhe objektive. Kështu, kishte 
një tregues i fortë se ata do të vazhdonin të ishin në rrezik nga aktorët jo shtetërorë në Irak. 
Prandaj, ishte detyrë e Qeverisë që të largonte çdo dyshim rreth këtij rreziku.

Duket nga raporte të ndryshme nga burime të besueshme dhe objektive se personat që 
bashkëpunuan në mënyra të ndryshme me autoritetet e pushtetit okupues në Irak pas luftës 
kanë qenë dhe kanë vazhduar të jenë në shënjestër nga al-Kaeda dhe grupe të tjera. Aplikanti i 
parë ishte në grupin e personave të sulmuar sistematikisht për marrëdhëniet e tyre me forcat e 
armatosura amerikane dhe kontaktet e tij me forcat amerikane kishin qenë shumë të dukshme 
pasi zyra e tij ndodhej në bazën ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Prandaj, Gjykata gjeti 
se të tre aplikantët do të përballeshin me një rrezik real të persekutimit të vazhdueshëm nga 
aktorët jo-shtetërorë, nëse do të ktheheshin në Irak.

Sa i përket aftësisë së autoriteteve irakiane për t’u siguruar atyre mbrojtje në rast të kthimit, 
kapacitetet e autoriteteve irakiane për të mbrojtur popullin e tyre duhej të konsideroheshin 
të vogla. Edhe pse niveli aktual i mbrojtjes mund të jetë ende i mjaftueshëm për publikun e 
gjerë në Irak, situata ishte e ndryshme për individët, siç janë aplikantët, të cilët ishin anëtarë 
të një grupi të targetuar. Prandaj, Gjykata nuk ishte e bindur, në rrethanat e veçanta të rastit 
të aplikantëve, se Shteti i Irakut do të ishte në gjendje t’u siguronte mbrojtje efektive kundër 
kërcënimeve nga al-Kaeda apo grupe të tjera private në situatën aktuale.

Efekti kumulativ i rrethanave personale të aplikantëve dhe aftësia e vogël e autoriteteve 
irakiane për t’i mbrojtur ata krijon një rrezik real të keqtrajtimit në rast të kthimit të tyre në 
Irak.

Përfundimisht, Gjykata ka gjetur shkelje të Nenit 3 në rast të kthimit të aplikantëve në 
Irak.  

14. ÇËSHTJA KARÁCSONY DHE TË TJERË KUNDËR HUNGARISË
Neni 10-1
Liria e shprehjes
Faktet - Në kohën materiale, shtatë aplikantët ishin anëtarë të opozitës në Parlamentin 

hungarez. Në një mocion të paraqitur nga kryetari, ata u gjobitën me shuma prej 170 deri 
600 Euro për shkak të ndërprerjes së rëndë të procedurave parlamentare pasi ata shfaqën 
tabela dhe përdorën një megafon që akuzonte qeverinë për korrupsion. Gjobat u vendosën 
nga Parlamenti në seancë plenare pa një debat. Në dy vendimet e 16 shtatorit 2014, në lidhje 
me rastet Karácsony dhe të tjerë ap. nr. (42461/13) dhe Szél dhe të tjerë ap.nr.(44357/13), një 
Dhomë e Gjykatës konstatoi njëzëri se kishte pasur shkelje të ankuesve për ‘lirinë e shprehjes 
të garantuar sipas nenit 10 të Konventës. Më 16 shkurt 2015, rastet iu referuan Dhomës së 
Madhe me kërkesë të Qeverisë.

Ligji - Neni 10: Gjobat e vendosura  ndaj aplikantëve përbënin një ndërhyrje në të 
drejtën e tyre për lirinë e shprehjes. Shprehja përbëhej kryesisht nga mjetet jo-verbale 
të komunikimit përmes shfaqjes së një tabele dhe banderolash. Masat e kundërshtuara u 
vendosën në bazë të një dispozite (neni 49 (4) i Aktit të Parlamentit), i cili, së bashku me 
legjislacionin e ngjashëm në shumë vende evropiane, përfshinte një element të paqartë 
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dhe u nënshtrua interpretimit nëpërmjet praktikës parlamentare. Megjithatë, për shkak të 
statusit të tyre profesional, aplikantët duhet të kishin  qenë në gjendje të parashikonin , deri 
në një shkallë të arsyeshme, pasojat që sjell sjellja e tyre, madje edhe në mungesë të ndonjë 
aplikimi të mëparshëm të dispozitës së kundërshtuar. Prandaj, dispozita plotëson nivelin e 
kërkuar të saktësisë për ndërhyrjen që do të përcaktohet me ligj. Ndërhyrja ka ndjekur dy 
qëllime legjitime: parandalimin e çrregullimit dhe mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve. Në 
lidhje me atë nëse ndërhyrja ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike, Gjykata u thirr 
për herë të parë për të shqyrtuar përputhshmërinë me nenin 10 të Konventës për masat e 
brendshme disiplinore të vendosura  për deputetët për mënyrën në të cilën ata u shprehën në 
Parlament. Dhoma e Madhe kujton parimet e përgjithshme, të zhvilluara në jurisprudencën e 
saj, që rregullojnë lirinë e shprehjes si në përgjithësi edhe në Parlament, e cila duhej të ishte 
e balancuar në rastin aktual.

Gjykata pranoi që, duke paraqitur një tabelë dhe duke përdorur një megafon, aplikantët 
kishin ndërprerë rendin në Kuvend kështu që e bën të nevojshme reagimin ndaj sjelljes së 
tyre. Për më tepër, ata nuk u sanksionuan për të shprehur pikëpamjet e tyre mbi çështjet e 
debatuara në Parlament, por për kohën, vendin dhe mënyrën në të cilën ata e kishin bërë këtë.

Sa i përket kufizimit të së  drejtës së aplikantëve për lirinë e shprehjes ishte shoqëruar 
me masa mbrojtëse efektive dhe adekuate kundër keqpërdorimit, Gjykata dalloi dy situata të 
ndryshme. E para do të merrej  në rast se Parlamenti vepron qartë duke i tejkaluar kompetencat 
e tij, në mënyrë arbitrare ose në të vërtetë keq duke imponuar një sanksion jo të përcaktuar 
në rregullat ose që ishte në mënyrë joproporcionale me shkeljen disiplinore të supozuar. Në 
një rast të tillë, Parlamenti nuk mund të mbështetej në autonominë e vet për të justifikuar 
sanksionimin, i cili për këtë arsye do t’i nënshtrohet shqyrtimit të plotë të Gjykatës. Situata 
e dytë – e përshtatshme  në rastin aktual - do të përfitohej kur një deputet i sanksionuar nuk 
dispononte mbrojtje themelore procedurale nën procedurën parlamentare për të kundërshtuar 
masat disiplinore të vendosura. Gjykata e pranoi dallimin midis sanksioneve të menjëhershme 
që penguan menjëherë deputetët që të shprehnin mendimin e tyre dhe sanksionet ex post 
facto si gjoba në rastin në fjalë. Masat mbrojtëse procedurale në dispozicion në rrethana të 
tilla duhej të përfshijnë, si minimum, të drejtën që deputeti i interesuar të dëgjohet në një 
procedurë parlamentare përpara se të vendoset një sanksion. Kjo e drejtë gjithnjë e më shumë 
paraqitet si një rregull bazë procedural në shtetet demokratike, përtej procedurës gjyqësore, 
siç është demonstruar, ndër të tjera, nga Neni 41 § 2 (a) i Kartës së të Drejtave Themelore të 
Bashkimit Evropian.

15.  ÇËSHTJA MURRAY KUNDËR HOLANDËS
Shkelje të nenit 3
Neni 3
Ndëshkimi degradues
Dënimi çnjerëzor
De facto reduktimin  e dënimit të përjetshëm të vendosur mbi të burgosurit që vuajnë 

nga sëmundje mendore: 
Faktet - Aplikanti, i cili vuajti nga një sëmundje mendore, u shpall fajtor për vrasje dhe 

u dënua me burgim të përjetshëm në Antilles të Holandës në vitin 1980. Kërkesat e tij të 
përsëritura për një falje u refuzuan. Në kërkesën e tij në Gjykatën Evropiane ai u ankua në 
bazë të nenit 3 të Konventës për vendosjen e  dënimi me burgim të përjetshëm pa mundësi për 
rishikim dhe për kushtet e ndalimit të tij. Në një vendim të datës 10 dhjetor 2013, një Dhomë 
e Gjykatës konstatoi njëzëri se nuk kishte pasur shkelje të nenit 3 në lidhje me dënimin e 
përjetshëm të kërkuesit. Ai vuri në dukje se mundësia e shqyrtimit të një dënimi me burgim 
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të përjetshëm ishte paraqitur në vitin 2011 përmes legjislacionit që parashikon që çdo person 
i dënuar me burgim të përjetshëm do të lirohet me kusht pasi të vuante së paku 20 vjet të 
dënimit të tij nëse dënimi me burgim nuk shërbente ndonjë qëllim të arsyeshëm. Rasti i 
aplikantit ishte shqyrtuar në përputhje me rrethanat, por ai nuk mund të lirohej sepse ai ende 
konsiderohej i rrezikshëm dhe përsëritës së veprave penale. Dhoma gjithashtu konsideroi 
unanimisht se nuk kishte pasur shkelje të nenit 3 në lidhje me kushtet e paraburgimit të 
aplikantit. Në vitin 2014, aplikantit iu dha një falje për arsye shëndetësore dhe u lirua. Më 17 
prill 2014, çështja i ishte referuar Dhomës së Madhe me kërkesën e kërkuesit. Ai vdiq pak 
pas kësaj. Sa i përket rrethanave specifike të rastit në fjalë, kur aplikanti paraqiti kërkesën e 
tij në Gjykatë, ai ishte burgosur tashmë për rreth tridhjetë vjet. Kërkesat e tij të përsëritura 
për një falje u refuzuan, ndër të tjera, për shkak të ekzistencës së vazhdueshme të një rreziku 
të recidivizmit. 

Megjithatë, megjithëse gjatë gjykimit të tij, kërkuesi u diagnostikua me probleme të 
ndryshme të shëndetit mendor, atij kurrë nuk iu dha ndonjë trajtim në burg. Përkundrazi, 
në mungesë të alternativave konkrete dhe të mundshme, ai më në fund iu dha një dënim me 
burgim të përjetshëm.

Sidoqoftë, paraburgimi i ankuesit në burg dhe jo në klinikën e kujdestarisë nuk mund 
të shmangte nevojën për trajtimin e rekomanduar. Fakti i thjeshtë se ndëshkimi i vendosur 
ndaj tij nuk parashihte që ai të trajtohej dhe se ai kurrë nuk kishte bërë një kërkesë për trajtim 
nuk e liroi të paditurin nga detyrimi i tij lidhur me kohëzgjatjen e burgosjes së ankuesit dhe 
sigurimin e kujdesit të duhur mjekësor, rehabilitimin e tij. Megjithëse parimi i rehabilitimit të 
të burgosurve ishte i njohur në mënyrë të qartë në ligjin vendas, të paktën që nga viti 1999 e 
tutje, rreziku i kërkuesit për rigjykim u konsiderua tepër i madh për të që ai të konsiderohej i 
pranueshëm për një falje ose lirim me kusht. Trajtimi përbën, në praktikë, një parakusht për 
aplikantin që të ketë mundësinë e përparimit drejt rehabilitimit. Mungesa e trajtimit ose e një 
vlerësimi të nevojave të trajtimit të tij do të thotë se, kur aplikanti paraqiti kërkesën e tij në 
Gjykatë, çdo kërkesë për falje ishte praktikisht e paaftë për të çuar në përfundimin se ai kishte 
bërë një përparim kaq të rëndësishëm drejt rehabilitimit që paraburgimi i tij i vazhdueshëm 
nuk do t’i shërbente më asnjë qëllimi penologjik. Ajo pasoi se, dënimi i përjetshëm i ankuesit 
nuk ishte de facto i reduktueshëm siç kërkohet me nenin 3 të Konventës.

16. ÇËSHTJA  LHERMITTE KUNDËR BELGJIKËS
Rasti nisi nga një kërkesë (nr 34238/09) kundër Mbretërisë së Belgjikës, të paraqitur në 

Gjykatë në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore 
të Njeriut (“Konventa”) nga një shtetase belge, Znj. Geneviève Lhermitte (“aplikantja”), më 
5 qershor 2009. Rasti kishte të bënte me dënimin e një nëne që kishte vrarë 5 fëmijët e saj. 
Ankuesja në mënyrë të veçantë u ankua, duke u mbështetur në nenin 6 § 1 të Konventës, 
për mungesën e arsyeve të dhëna në vendimin e Gjykatës Penale për gjetjen e përgjegjësisë 
penale dhe dënimin e saj.. Më 28 korrik 2015, aplikantja  kërkoi që çështja t’i referohej 
Dhomës së Madhe në përputhje me Nenin 43 të Konventës dhe paneli i Dhomës së Madhe e 
pranoi kërkesën më 14 shtator 2015.Në vendimin  e Dhomës së Madhe  në rastin e Lhermitte 
kundër Belgjikës (aplikacioni nr 34238/09) Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut u 
shpreh se nuk ka shkelje të nenit 6 § 1 (e drejta për gjykim të drejtë) të Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut. Gjykata vuri në dukje, se juria e  cila iu përgjigj pyetjeve të paraqitura 
nga kryetari i Gjykatës Penale nuk kishte ofruar arsye për vendimin e saj për të gjetur se 
kërkuesja  ishte penalisht përgjegjëse  në kohën e ngjarjeve. Megjithatë, procedura e ndjekur 
e kishte bërë të mundur për të  kuptuar bindjen e saj. Nga faza e tij paraprake, hetimi ishte 
fokusuar në  historinë personale, karakterin dhe gjendjen psikologjike në kohën e vrasjeve. 
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Përgjegjësia penale ka qenë në qendër të diskutimit gjyqësor. Procedura e ndjekur kishte 
lejuar që Znj. Lhermitte  të kuptonte arsyet që ajo  ishte përgjegjëse  penalisht në kohën e 
ngjarjeve,  pavarësisht gjetjeve unanime të kundërta të arritura nga ekspertët psikiatrik, të cilët 
kishin paraqitur raportin e tyre psikiatrik të ri ne fund të gjykimit në Gjykatën Penale. 

17.  ÇËSHTJA JERONOVIČS KUNDËR  LETONISË
Neni 37
Neni 37-1
HEDHJE POSHTE E APLIKIMIT
Detyrimi i vazhdueshëm i shtetit të paditur për të hetuar ankesat e Nenit 3 edhe pas një 

vendimi që shtyn ankesën pas një deklarate të njëanshme
Neni 3
Hetim efektiv
Refuzimi për të rihapur procedurat penale në lidhje me të cilat Qeveria kishte paraqitur 

deklarim të njëanshëm: 
Faktet - Në vitin 1998, kërkuesi kishte filluar procedurën penale lidhur me keqtrajtimin e 

pretenduar të tij nga ana e punonjësve të policisë. Këto procedura përfundimisht u ndërprenë. 
Në vitin 2001, aplikanti paraqiti një kërkesë (nr.547 /02) në Gjykatën Evropiane duke u 
ankuar, ndër të tjera, lidhur me keqtrajtimin dhe mungesën e një hetimi efektiv. Në lidhje 
me këtë ankesë, Qeveria paraqiti një deklaratë të njëanshme duke pranuar shkelje të nenit 
3 dhe dhënien e kompensimit të aplikantit. Më 10 shkurt 2009, kërkesa u hoq  rrjedhimisht 
nga lista, për sa i përket ankesave të përmendura në deklaratën e njëanshme. Në vitin 2010, 
autoritetet refuzuan një kërkesë nga aplikanti për të rihapur procedurën penale. Në kërkesën e 
tij të tanishme në Gjykatën Evropiane, kërkuesi u ankua se, pavarësisht nga njohja e Qeverisë 
për shkeljen e të drejtave të tij sipas nenit 3 të Konventës, autoritetet shtetërore nuk kishin 
hetuar siç duhet keqtrajtimin e tij nga ana e punonjësve të policisë. Më 3 shkurt 2015, një 
Dhomë e Gjykatës vendosi të heqë dorë nga juridiksioni në favor të Dhomës së Madhe.

Gjykata nuk gjeti asnjë rrethanë të jashtëzakonshme që mund të justifikonte rikthimin 
në listën e rasteve të pjesës së aplikimit nr. 547/02 që e hodhi poshtë  më 10 shkurt 2009. 
Megjithatë, ajo konsideroi veçanërisht të rëndësishme referencën, në vendimin e saj të vitit 
2009, për faktin se kërkuesi ka ruajtur  mundësinë për të ushtruar “ndonjë mjet tjetër të 
mundshëm në dispozicion për të marrë dëmshpërblim” parakusht i vendimit të Gjykatës 
për të goditur pjesën përkatëse të aplikimit nga lista e rasteve të saj. Një mundësi e tillë 
duhej të shoqërohej nga një detyrim përkatës nga ana e qeverisë së paditur për t’i dhënë atij 
mjetin juridik në formën e një procedure për hetimin e keqtrajtimit të tij nga ana e agjentëve 
shtetërorë. Pagesa e kompensimit nuk mund të mjaftojë, duke pasur parasysh detyrimin e 
Shtetit sipas nenit 3 për të kryer një hetim efektiv në rastet e keqtrajtimit me dashje nga 
agjentët e shtetit. Procedura e njëanshme e deklarimit ishte e jashtëzakonshme dhe nuk kishte 
për qëllim as ta anashkalonte kundërshtimin e kërkuesit ndaj një zgjidhjeje miqësore apo për 
t’i lejuar Qeverisë të shpëtonte nga përgjegjësia e tyre për shkeljet e të drejtave më themelore 
që përmban Konventa. Prandaj, duke paguar kompensimin dhe duke pranuar një shkelje 
të dispozitave të ndryshme të Konventës, shteti i paditur nuk e kishte shkarkuar detyrimin 
procedural të vazhdueshëm që ishte në fuqi sipas nenit 3 të Konventës.

Sipas ligjit të brendshëm, aplikanti mund të kërkonte rihapjen e hetimit për shkak të 
rrethanave të reja të zbuluara dhe ai kishte përfituar nga kjo mundësi. Kërkesa e tij megjithatë 
u hodh poshtë me arsyetimin se deklarata e njëanshme e Qeverisë nuk u konsiderua si një 
rrethanë e sapo zbuluar për qëllimet e ligjit vendas në fjalë. Edhe pse Konventa në parim nuk 
garantoi të drejtën për të rihapur rastin e ndërprerë, Gjykata megjithatë mund të shqyrtojë 
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nëse mënyra në të cilën autoritetet e Letonisë kishin trajtuar kërkesën e kërkuesit paraqitën 
efekte që nuk ishin në përputhje me detyrimin e tyre të vazhdueshëm për të kryer një hetimi. 
Në këtë drejtim, ajo gjeti se pengesat ligjore kombëtare nuk mund t’i përjashtonin shtetet 
nga përmbushja e një detyrimi të tillë. Përndryshe, autoritetet mund të kufizojnë reagimin 
e tyre ndaj incidenteve të keqtrajtimit me dashje nga agjentët shtetërorë për thjesht pagesën 
e kompensimit, ndërkohë që nuk bëjnë mjaftueshëm për të ndjekur penalisht dhe për të 
dënuar ata që janë përgjegjës. Kjo do të bënte të mundur që në disa raste, agjentët e shtetit të 
keqpërdornin të drejtat e atyre që ishin nën kontrollin e tyre me mosndëshkimin virtual dhe 
do të bënin ndalimin e përgjithshëm ligjor të torturës dhe trajtimit çnjerëzor dhe degradues, 
pavarësisht nga rëndësia themelore, joefektive në praktikë. Pas kësaj, kërkuesi nuk kishte 
përfituar nga një hetim efektiv siç kërkohet me nenin 3 të Konventës.

18. ÇËSHTJA FAMULLIA KATOLIKE GREKE E LUPENIT DHE TË TJERË 
K. RUMANISË 

(Kërkimi nr. 76943/11, gjykimi i 29 Nëntorit 2016) ka të bëjë me një kërkesë të 
aplikantëve për kthimin e një ndërtese kishtare, ku pretenduan shkelje të së drejtës së tyre 
për akses në gjykatë, si dhe se kishin qenë viktima të diskriminimit me bazë fetare lidhur 
me këtë të drejtë; mosrespektim të parimit të sigurisë juridike; dhe shkelje të së drejtës për 
proces të rregullt brenda një afati të arsyeshëm. Në lidhje me këtë të fundit, GjEDNj vendosi 
se kishte pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës, ndërsa nuk gjeti diskriminim, pasi nuk 
kishte pasur diferenca në trajtimin e aplikantëve. Lidhur me të drejtën e aksesit, Gjykata 
deklaroi se vështirësitë e hasura nga aplikantët në përpjekjet e tyre për të siguruar rikthimin 
e ndërtesës së kishës së kontestuar rezultojnë nga ligji material i aplikueshëm dhe nuk ishin 
të lidhura me ndonjë kufizim në të drejtën e aksesit në gjykatë. Kështu, në këtë drejtim 
ajo gjeti se nuk kishte shkelje. Ndërsa, lidhur me parimin e sigurisë juridike, Gjykata gjeti 
shkelje, pasi konteksti në të cilin ishte shqyrtuar kërkesë-padia e paraqitur nga aplikantët, 
konkretisht pasiguritë në praktikën gjyqësore (madje edhe brenda vetë gjykatës më të lartë 
në vend) të shoqëruara me dështimin e autoriteteve për përdorimin e shpejtë të mekanizmit të 
parashikuar në ligjin e brendshëm, minonte parimin e sigurisë juridike.

19. ÇËSHTJA MEIER K. ZVICRËS 
(Kërkimi nr. 10109/14, gjykimi i 9 Shkurtit 2016) aplikanti pretendonte se kërkesa që 

ai të punonte në burg, edhe pse kishte arritur moshën e pensionit ishte në shkelje të Nenit 4 
të Konventës. Ky ishte rasti i parë që Gjykata u përball me një kërkesë të tillë. Ajo vlerësoi 
se puna në burg është pjesë e përpjekjeve për të zvogëluar ndikimin e dëmshëm të ndalimit, 
ndërsa për sa i përket natyrës së punës dhe kohëzgjatjes së saj, ajo ishte në përputhje me 
moshën dhe aftësitë fizike të personit. Puna e detyruar e kryer nga kërkuesi gjatë kohës 
së ndalimit, duke përfshirë edhe punën e kryer kur ai arriti moshën e pensionit, mund të 
konsiderohet si «punë e nevojshme për t›u kryer në kushte normale ndalimi» në kuptim 
të Nenit 4 § 3 (a) të Konventës. Prandaj, kjo punë nuk përbënte «punë me dhunë ose të 
detyruar» brenda kuptimit të Nenit 4 § 2. Kështu, Gjykata konstatoi se nuk ka pasur shkelje 
të Nenit 4 të Konventës. 

20. ÇËSHTJA PAPOSHVILI K. BELGJIKËS
(Kërkimi nr. 41738/10, gjykimi i 9 Dhjetorit 2016) ka të bëjë me një shtetas gjeorgjian, i 

cili jetonte në Belgjikë dhe ishte dënuar disa herë me burg për vjedhje. Ai, gjithashtu vuante 
nga tuberkulozi, hepatiti C dhe leucemia kronike limfocitike. Aplikanti kishte paraqitur disa 
kërkesa për azil dhe rregullimin e statusit të tij të banimit, por të gjitha ato u  refuzuan nga Zyra 
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e të Huajve, duke u shoqëruar më pas me disa urdhra për dëbim. Në këto kushte, ai iu drejtua 
GjEDNj për masë provizore, duke pretenduar se nëse do të dëbohej për në Gjeorgji nuk do 
të merrte dot kujdesin shëndetësor që i nevojitej dhe se duke pasur parasysh jetëgjatësinë e 
tij shumë të shkurtër do të vdiste edhe më shpejt, larg nga familja e tij. GjEDNj kërkoi nga 
autoritetet belge pezullimin e procedurave. Kërkuesi pretendoi se ishin shkelur Nenet 3 dhe 
8 të Konventës. Në lidhje me Nenin 3, GjEDNj vlerësoi se në mungesë të ndonjë vlerësimi 
nga autoritetet vendase lidhur me rrezikun me të cilin ballafaqohet aplikanti për gjendjen e 
tij shëndetësore dhe ekzistencën e trajtimit të duhur në Gjeorgji, informacioni në dispozicion 
të autoriteteve nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur në përfundimin se kërkuesi nëse kthehej 
në Gjeorgji, nuk do të përballej me një rrezik real dhe konkret të trajtimit në kundërshtim 
me Nenin 3 të Konventës. Ndërsa në lidhje me Nenin 8, GjEDNj vëren se autoritetet belge, 
gjithashtu nuk kanë shqyrtuar sipas Nenit 8 shkallën në të cilën kërkuesi ishte i varur nga 
familja e tij si rezultat i përkeqësimit të gjendjes së tij shëndetësore. Prandaj, në qoftë se 
autoritetet belge kishin vendosur përfundimisht se Neni 3 i Konventës, siç është interpretuar 
më lart, nuk ka vepruar si pengesë për dëbimin e kërkuesit në Gjeorgji, në mënyrë që të 
respektonin kërkesat e Nenit 8, atyre mund t’u kërkohej të shqyrtonin në vijim, nëse në 
dritën e situatës specifike të kërkuesit në kohën e dëbimit, familja e tij logjikisht pritej që ta 
shoqëronte atë në Gjeorgji, ose në qoftë se jo, nëse përmbushja e së drejtës së kërkuesit për 
respektimin e jetës së tij familjare kërkonte që atij t’i lejohej të qëndronte në Belgjikë për 
kohën që i kishte mbetur për të jetuar. Në këto kushte, GjEDNj vendosi se nëse aplikanti do 
të ishte dëbuar në Gjeorgji pa u vlerësuar faktorët e mësipërm do të kishte pasur shkelje të 
Neneve 3 dhe 8 të Konventës.

21. NË ÇËSHTJEN BAKA K. HUNGARISË
 (Kërkimi nr. 20261/12, gjykimi i 23 Qershorit 2016) aplikanti, ish-gjyqtar i Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut, u zgjodh kryetar i Gjykatës Supreme të Hungarisë për 
një mandat gjashtë vjeçar që përfundonte në vitin 2015. Në cilësinë si kryetar i kësaj Gjykate 
dhe i Këshillit Kombëtar të Drejtësisë, ai shprehu pikëpamjet e tij mbi reformat e ndryshme 
legjislative që ndikonin në sistemin gjyqësor. Dispozitat kalimtare të Kushtetutës së re të 
Hungarisë parashikonin që pasardhësi ligjor i Gjykatës Supreme do të ishte Kúria dhe se 
mandati i kryetarit të Gjykatës Supreme do të përfundonte pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës 
së re. Si rrjedhojë, mandati i aplikantit si kryetar i Gjykatës Supreme përfundoi më 1 janar 
2012. Sipas kritereve për zgjedhjen e kryetarit të ri të Kúria, kandidatëve u kërkohej që të 
kenë së paku pesë vjet përvojë si gjyqtar në Hungari, ndërsa koha që shërbeu si gjyqtar në 
një gjykatë ndërkombëtare nuk u llogarit. Kjo solli pamundësinë e aplikimit të tij për postin 
e kryetarit të Kúria së re. Aplikanti pretendoi shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës, pasi atij i 
ishte mohuar aksesi në gjykatë për të kundërshtuar ndërprerjen e parakohshme të mandatit 
të tij, si dhe shkelje të Nenit 10 të Konventës, pasi pretendoi se mandati ishte ndërprerë 
si rezultat i pikëpamjeve dhe qëndrimeve që ai kishte shprehur publikisht. Në lidhje me 
Nenin 6 § 1, GjEDNj u shpreh se kjo mungesë e shqyrtimit gjyqësor ishte rezultat i një 
legjislacioni, përputhshmëria e të cilit me kërkesat e sundimit të ligjit ishte e dyshimtë. Duke 
vënë në dukje rëndësinë në rritje të instrumenteve ndërkombëtare dhe të atyre të Këshillit të 
Evropës, si dhe jurisprudencën e gjykatave ndërkombëtare dhe praktikën e organizmave të 
tjerë ndërkombëtarë, duke shtuar edhe rëndësinë e drejtësisë procedurale në rastet që kanë të 
bëjnë me largimin ose shkarkimin e gjyqtarëve, Shteti i paditur kishte dëmtuar thelbin e së 
drejtës së aplikantit për akses në gjykatë. Në këto kushte, GjEDNj gjeti shkelje të Nenit 6 § 1. 
Ndërsa, në lidhje me shkeljen e Nenit 10, GjEDNj deklaroi se duke marrë parasysh aspektin 
procedural të tij, kufizimet e kontestuara nuk ishin shoqëruar nga mbrojtje efektive dhe e 



22

përshtatshme kundër abuzimeve. Edhe duke supozuar se argumentet e Shtetit të paditur ishin 
relevante, ato nuk mund të konsiderohen si të mjaftueshme për të treguar se ndërhyrja ishte 
“e nevojshme në një shoqëri demokratike”, pavarësisht marzhit të vlerësimit në dispozicion 
të autoriteteve. Rrjedhimisht, GjEDNj gjeti shkelje edhe të Nenit 10 të Konventës.

22. NË ÇËSHTJEN E MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG K. HUNGARISË 
(Kërkimi nr. 18030/11, gjykimi i 8 Nëntorit 2016), OJQ-ja kërkuese u themelua në vitin 

1989 dhe ka si objekt të veprimtarisë të saj monitorimin e zbatimit të standardeve ndërkombëtare 
të të drejtave të njeriut në Hungari, ofrimin e përfaqësimit ligjor për viktimat e abuzimit të të 
drejtave të njeriut dhe promovimin e edukimit dhe trajnimit ligjor, si në Hungari ashtu edhe 
jashtë saj. Në kontekstin e një studimi lidhur me efikasitetin e sistemit të mbrojtjes publike, 
aplikanti kërkoi nga departamentet e ndryshme të policisë emrat e mbrojtësve publikë që 
ata dispononin dhe numrin përkatës të emërimeve të tyre. Shtatëmbëdhjetë departamente të 
policisë respektuan kërkesën; pesë të tjerë ia dhanë informacionin e kërkuar pas një padie 
të suksesshme; ndërsa dy prej tyre refuzuan të jepnin informacionin. Në vijim, aplikanti 
pretendoi se refuzimi i gjykatave hungareze për të urdhëruar zbardhjen e informacionit të 
kërkuar, përbënte një shkelje të së drejtës së tij për lirinë e shprehjes. GjEDNj, fillimisht 
analizoi nëse e drejta e aksesit në informacionet e disponuara nga Shteti mund të konsiderohet 
si e përfshirë në fushën e “lirisë së shprehjes” sipas Nenit 10 të Konventës, pavarësisht 
faktit që një e drejtë e tillë nuk del menjëherë nga teksti i kësaj dispozite. Ajo vendosi në 
favor të kësaj përfshirje duke iu referuar zhvillimeve më të fundit të jurisprudencës, travaux 
préparatoires si dhe konsensusit të gjerë evropian dhe ndërkombëtar mbi këtë çështje. Më 
pas për të analizuar nëse dhe në çfarë mase mohimi i aksesit në informacion përbën një 
ndërhyrje në të drejtat e kërkuesit për lirinë e shprehjes, duhet të vlerësohen disa kritere në 
çdo rast individual dhe në dritën e rrethanave të tij të veçanta, të cilat përfshijnë: (i) qëllimin 
e kërkesës për informacion; (ii) natyrën e informacionit të kërkuar; (iii) rolin e kërkuesit; 
(iv) nëse informacioni i gatshëm dhe i disponueshëm. Në rastin konkret të gjitha këto kritere 
përmbusheshin dhe për rrjedhojë kishte pasur një ndërhyrje në të drejtën e kërkuesit për lirinë 
e shprehjes. Sipas GjEDNj kjo ndërhyrje ishte e ligjshme, ndiqte një qëllimi legjitim, por 
nuk ishte e justifikuar në një shoqëri demokratike, pasi pavarësisht marzhit të vlerësimit të 
Shtetit të paditur, nuk kishte një marrëdhënie të arsyeshme proporcionaliteti ndërmjet masës 
së aplikuar dhe qëllimit legjitim të ndjekur. Rrjedhimisht, ka pasur shkelje të Nenit 10 të 
Konventës.

23. NË ÇËSHTJEN KHLAIFIA DHE TË TJERËT K. ITALISË
(Kërkimi nr. 16483/12, gjykimi i 4 Dhjetorit 2016), kërkuesit ishin shtetas tunizianë, 

pjesë e një grupi emigrantësh që ishin nisur me anije nga Tunizia për në Itali. Anijet e tyre u 
kapën nga rojet bregdetare italiane, të cilët i shoqëruan në një port në ishullin Lampedusa, ku 
ata u vendosën në një qendër pritje. Qendra u dëmtua nga zjarri gjatë një trazire dhe kërkuesit 
u dërguan në anijet e ankoruara në portin e Palermos. Atyre iu dha urdhër refuzimi hyrje, ku 
parashikohej largimi për në Tunizi. E gjithë seria e ngjarjeve zgjati rreth dymbëdhjetë ditë. 
Ata pretenduan shkelje të Nenit 4 të Protokollit nr. 4 të Konventës, për arsye të dëbimit të 
tyre në Tunizi, pa respektuar procedurën e duhur dhe pa i intervistuar individualisht, por 
Gjykata gjeti se ky Nen nuk kërkon domosdoshmërish zhvillimin e intervistave individuale, 
megjithatë, kërkuesit i ishin nënshtruar dy verifikimeve të identitetit dhe shtetësisë së tyre, 
dhe se nuk kishte pasur shkelje të tij. Gjithashtu, ata u ankuan për shkelje të Nenit 13 së 
bashke me atë 4 të Protokollit nr. 4, por përsëri Gjykata nuk gjeti shkelje duke deklaruar 
se kërkuesit kishin në dispozicion një mjet efektiv ankimi lidhur me refuzimin e hyrjes, 
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dhe fakti që ky mjet nuk pezullonte zbatimin e urdhrit të kthimit nuk e bënte atë irrelevant. 
Edhe në lidhje me kushtet e qëndrimit në qendrën e pritjes dhe më pas në anije, Gjykata 
nuk gjeti shkelje të Nenit 3, pasi vuajtjet e përjetuara nga emigrantët në to nuk kishin arritur 
nivelin minimal të ashpërsisë së kërkuar. Gjykata gjeti shkelje të Nenit 5§1, 5§2 dhe 5§3 të 
Konventës, sepse mungonte baza ligjore për privimin e lirisë së kërkuesve, si dhe ndalimi de 
facto i tyre pa një vendim gjyqësor, apo të një autoriteti tjetër kompetent, si dhe pa respektuar 
parimin e habeas courpus nuk ishte i pajtueshëm me standardin e Konventës.
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PASQYRA E LËNDËS

A DHE B k. NORVEGJISË, Aplikimet Nr. 24130/11 and 29758/11, vendim i datës 15 
Nëntor 2016  26

BUZADJI k. REPUBLIKES SË MOLDAVISË, Aplikimi nr. 23755/07, 
vendim i datës 5 Korrik 2016 96

AVOTIŅŠ K. LETONISË, Kërkesa nr. 17502/07, vendim i datës 23 Maj 2016 124

AL-DULIMI DHE MONTANA MANAGEMENT INC. K. ZVICRËS, Aplikimi nr. 
5809/08, vendim i datës 21 Qershor 2016 174

BIAO k. DANIMARKËS, Aplikimi nr. 38590/10, vendim i datës 24 Maj 2016 294

RAMADAN K. MALTËS, Kërkesa nr. 76136/12, vendim i datës 21 Qershor 2016, 
përfundimtar më 17 Tetor 2016 362

BÉLÁNÉ NAGY k. HUNGARISË, Ankimi nr. 53080/13, vendim i datës
13 Dhjetor 2016 395

MURŠIĆ k. KROACISË, Aplikimi nr. 7334/13, vendim i datës 20 Tetor 2016 443

CUMHURİYET HALK PARTİSİ K. TURQISË, Aplikimi nr. 19920/13, vendim i datë  
26 Prill 2016, përfundimtar më 26 Korrik 2016 528

DUBSKA DHE KREJZOVA K. REPUBLIKË ÇEKE, Aplikimet nr. 28859/11 dhe 
28473/12, vendim i datës 15 Nëntor 2016 564

IBRHAIM DHE TË TJERË k. MBRETËRISË SË BASHKUAR, Aplikimet nr. 50541/08, 
50571/08, 50573/08 dhe 40351/09, vendim i datës 13 Shtator 2016 609

IZZETTIN DOGAN DHE TË TJERË k. TURQISË, Aplikimi nr. 62649/10,   
vendim i datë 26 Prill 2016 707

J.K. DHE TË TJERË k. SUEDISË, Aplikimi nr. 59166/12, vendim i datës   
23 gusht 2016 774

KARÁCSONY DHE TË TJERË KUNDËR HUNGARISË, Aplikimet nr. 42461 / 13  
dhe 44357/13, vendim i datës 17 Maj 2016 828

MURRAY KUNDËR HOLANDËS, Aplikimi nr. 10511/10, vendim i datës   
26 Prill 2016 875
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LHERMITTE KUNDËR BELGJIKËS, Aplikimi nr 34238/09, vendim i datës   
29 Nëntor 2016 932

JERONOVIČS KUNDËR  LETONISË, Aplikimi nr. 44898/10, vendim i datës    
5 Korrik 2016 956

FAMULLIA KATOLIKE GREKE E LUPENIT DHE TË TJERË k. RUMANISË,  
Kërkimi nr. 76943/11, vendim i datës 29 Nëntor 2016 992

MEIER k. ZVICRËS, Kërkimi nr. 10109/14, vendim i datës 9 Shkurt 2016 1035

PAPOSHVILI k. BELGJIKËS, Kërkimi nr. 41738/10, vendim i datës     
9 Dhjetor 2016 1053

BAKA k. HUNGARISË, Kërkimi nr. 20261/12, vendim i datës 23 qershor 2016 1096

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG k. HUNGARISË, Kërkimi nr. 18030/11,   
vendim i datës 8 Nëntor 2016 1187

KHLAIFIA DHE TË TJERË k. ITALISË, Kërkimi nr. 16483/12, vendim i datës  
15 Dhjetor 2016 1263
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA A DHE B k. NORVEGJISË

(Aplikimet Nr. 24130/11 and 29758/11)

VENDIM 

STRASBURG 

15 nëntor 2016

Ky vendim është final por mund t’i nënshtrohet rishikimit.



27

Në çështjen A dhe B k. Norvegjisë, 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, mbledhur në Dhomën e Madhe e përbërë nga: 
Guido Raimondi, President,
Işıl Karakaş,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Khanlar Hajiyev,
Kristina Pardalos,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Paul Lemmens,
Paul Mahoney,
Yonko Grozev,
Armen Harutyunyan,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, gjykatës,
Dag Bugge Nordén, gjykatës ad hoc,
and Lawrence Early, Këshilltar,
Ka pasur një mbledhje me dyer të mbyllura në 13 janar dhe 12 shtator 2016, 
Ka dhënë vendimin e mëposhtëm i cili është miratuar në atë dfatë: 

PROCEDURA

1.  Rasti e ka fillesën në dy kërkesa (nr. 24130/11 dhe 29758/11) kundër Mbretërisë së 
Norvegjisë të paraqitur në Gjykatë në bazë të Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (“Konventa”) më 28 mars 2011 dhe 26 
prill 2011, nga dy shtetas norvegjezë, z. A dhe z. B (“aplikantët”). Kryetari i Dhomës 
së Madhe u pajtua me kërkesën e kërkuesve për mos bërjen publike të emrave të tyre 
(rregulli 47 § 4 i Rregullores së Gjykatës).

2.  Aplikuesit u përfaqësuan nga z. R. Kjeldahl, një avokat që ushtronte veprimtari në 
Oslo. Qeveria e Norvegjisë (“Qeveria”) u përfaqësua përkatësisht nga z. M. Emberland, 
nga z. C. Reusch dhe përsëri nga Z. Emberland, nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm 
(Çështjet Civile), si Agjent i saj.

3.  Z. Erik Møse, gjyqtari i zgjedhur në lidhje me Norvegjinë, nuk ishte e mundur për të 
ndjekur këtë çështjen (rregulli 28). Më 20 shkurt 2015, Kryetari i Dhomës caktoi z. 
Dag Bugge Nordén që të qëndronte si gjykatës ad hoc në vendin e tij (Neni 26 § 4 i 
Konventës dhe rregulli 29).

4.  Aplikantët pohuan, në veçanti, se, ishte shkelur Neni 4 i Protokollit Nr. 7 të Konventës 
dhe ata ishin ndjekur penalisht dhe ishin dënuar dy herë në lidhje me të njëjtën vepër 
tatimore.

5.  Më 26 nëntor 2013 Dhoma vendosi t’i bashkonte dy aplikimet dhe t’ia njoftojë Qeverisë.
6.  Më 7 korrik 2015, Dhoma e Seksionit të Parë e përbërë nga Isabelle Berro, Presidenti, 

Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Paulo Pinto de 
Albuquerque, Linos-Alexandre Sicilianos dhe Ksenija Turković, gjyqtarët dhe Søren 
Nielsen Regjistrues i seksionit, shpalli moskompetencën duke e kaluar në favor të 
Dhomës së Madhe. Asnjë nga palët nuk ka kundërshtuar shpalljen e moskompetencës 
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(neni 30 i Konventës dhe rregulli 72).
7.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua sipas dispozitave të Nenit 26 §§ 4 dhe 5 të 

Konventës dhe Rregullës 24. András Sajó dhe Nona Tsotsoria, të cilët ishin ndaluar të 
qëndronin në çështjen në kohën e miratimit të aktgjykimit, u zëvendësuan nga Kristina 
Pardalos dhe Armen Harutyunyan, gjyqtarët e parë dhe të dytë zëvendësues (Rregulli 24 
§ 3).

8.  Aplikantët dhe Qeveria secili parashtruan komente për pranueshmërinë dhe 
bazueshmërinë e kërkesave.

9.  Përveç kësaj, u pranuan komente të palëve të treta nga qeveritë e Bullgarisë, Republikës 
Çeke, Greqisë, Francës, Republikës së Moldavisë dhe Zvicrës, të cilave i’u lejua të 
ndërhyjnë në procedurë me shkrim (Neni 36 § 2 i Konventës dhe Rregulla 44 § 3).

10.  U zhvillua një dëgjesë publike në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 13 
janar 2016 (Rregulli 59 § 3).

Ata u përfaqësuan përpara Gjykatës: 

(a) për Qeverinë
z.  M. EMbErland, Avokat, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm (Çështjet Civile)     Agjent,
znj. J. Sandvig, Avokat, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm  (Çështjet Civile)  
z.C.rEuSCh, Avokat, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm (Çështjet Civile)              Këshilltar,
z.  a. TvErbErg, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm, Departamenti i Legjislacionit Ministria 
Mbretërore Norvegjeze e Drejtësisë dhe Sigurisë Publike 
z.  l. STolTEnbErg, Senior në Prokurorinë Publike, Autoritetit Kombëtar për Hetimin dhe 
Prokurorinë e Krimit Ekonomik dhe Mjedisor,
z. d.E. EilErTSEn, Audituesi i Lartë i Tatimeve, Tax Norway East                          Këshilltar;

(b) për aplikantët
z. R. KJELDAHL Avokat       Këshilltar
Gjykata dëgjoi parashtrimet nga z. Kjeldahl dhe Sandvig dhe përgjigjet e dhëna nga ata në 
pyetjet e bëra nga gjyqtarët.

FAKTET

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

11.  Aplikanti i parë, z. A, lindi në vitin 1960 dhe jeton në Norvegji. Aplikanti i dytë, z. B, 
ka lindur në vitin 1965 dhe jeton në Florida, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

12.  Ankuesit dhe z. E.K. kanë në pronësi të një kompani të regjistruar në Gjibraltar Estora 
Investment Ltd. (“Estora”). Z. T.F. dhe z. G.A. kanë në pronësi një kompani të regjistruar 
Samoa/Luksemburg, Strategic Investment AS (“Strategic”). Në qershor të vitit 2001, 
Estora bleu 24% të aksioneve në Ënet AS. Strategjik fitoi 46% të aksioneve në Ënet 
AS. Në gusht të vitit 2001 të gjitha aksionet në Ënet AS u shitën në Softëare Innovation 
AS, me një çmim shumë më të lartë. Për aksionet e aplikantit të parë çmimi i shitjes 
ishte 3,259,341 kroner norvegjez (NOK) (përafërsisht 360,000 euro). Ai e transferoi 
këtë shumë në kompaninë e regjistruar në Gjibraltar Banista Holding Ltd., në të cilën 
ai ishte aksionari i vetëm. Aksionet e aplikantit të dytë u shitën NOK 4,651,881 (rreth 
500,000 euro). Ai e transferoi këtë shumë në Fardan Investment Ltd., në të cilën ai ishte 
aksionari i vetëm.
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z. E.K., z. G.A. dhe z. T.F. patën përfitime për transaksione të ngjashme, ndërsa z. 
B.L., z. K.B. dhe z. G.N. u përfshinë në transaksione të tjera të padeklaruara të tatueshme 
me Software Innovation AS.

Të ardhurat nga këto transaksione, që arrijnë në rreth 114.5 milionë NOK (rreth 
12.6 milionë euro), nuk janë deklaruar tek autoritetet tatimore norvegjeze, duke rezultuar 
në tatime të papaguara në shumën prej rreth 32.5 milionë NOK (rreth 3.6 milionë euro).

13.  Në vitin 2005 autoritetet tatimore filluan një auditim tatimor mbi Softëare Innovation 
AS duke parë pronarët pas Ënet AS. Më 25 tetor 2007 ata paraqitën një kallëzim penal 
kundër T.F. me Økokrim (Autoriteti Kombëtar Norvegjez për Hetimin dhe Prokurorinë 
e Krimit Ekonomik dhe Mjedisor) lidhur me çështjet që më vonë çuan në aktakuzimin 
e aplikantit të parë, së bashku me personat e tjerë të përmendur më lart dhe aplikantit të 
dytë, për mashtrim të rëndë tatimor.
Personat e përmendur në paragrafin 12 më lart u ndoqën penalisht, u dënuan dhe u 
burgosën për mashtrim tatimor në procedimet penale. Gjithashtu mund të shënohet se:
-   afati i burgimit për të cilin z. E.K. u dënua në shkallë të parë u mbajt në shkallë të 

dytë, edhe pse gjykata e shkallës së dytë e gjeti atë disi të butë; ndërkohë ai kishte 
pasur një dënim prej 30% të taksës së vendosur ndaj tij;

-   kohëzgjatja e burgimit të z. B.L ishte caktuar në dritën e asaj që ai më parë kishte 
një dënim prej 30% të tatimit të vendosur ndaj tij;

-   z. G.A. nuk u dënua me gjobë dhe as nuk u ngarkua me gjobë;
-   z. T.F. u dënua me një gjobë që korrespondon me nivelin e një dënimi prej 30% të 

taksës;
-   z. K.B. dhe z. G.N. secili u dënuan me një gjobë në përputhje me qasjen e përcaktuar 

në vendimin e Gjykatës së Lartë në Rt. 2011 f. 1509, në lidhje me Rt. 2005 f. 129, 
të përmbledhura në paragrafin 50 më poshtë.

Një përmbledhje e rrethanave të veçanta që kanë të bëjnë me aplikantët e parë dhe të 
dytë është dhënë më poshtë.

A. Aplikanti i parë

14.  Aplikanti i parë u intervistua së pari si dëshmitar më 6 dhjetor 2007; më 14 dhjetor 2007 
ai u arrestua dhe dha dëshmi si person i akuzuar (“siktet”). Ai pranoi rrethanat faktike, 
por nuk pranoi përgjegjësinë penale. Ai u lirua pas katër ditësh.

15.  Më 14 tetor 2008, aplikanti i parë u padit për shkelje të neneve 12-1 (1) (a), cf. 12-2, të 
Aktit të Vlerësimit të Taksave 1980 (ligningsloven) (shih paragrafin 43 më poshtë për 
tekstin e këtyre dispozitave).

16.  Më 24 nëntor 2008, Administrata Tatimore (skattekontoret) ndryshoi vlerësimin e saj 
tatimor për vitet 2002-2007, pas lëshimit të një paralajmërimi për këtë qëllim më 26 gusht 
2008, duke iu referuar, ndër të tjera, auditimit tatimor, hetimit penal, dëshmive dhënë 
nga ai, siç është përmendur në paragrafin 13 më lart, dhe në dokumentet e sekuestruara 
nga Økokrim në hetim. Për vitin 2002, ndryshimi u bë për shkak se aplikanti i parë 
kishte lënë të deklaronte një të ardhur të përgjithshme prej 3,259,341 NOK (afërsisht 
360,000 EUR), duke deklaruar në këtë mënyrë një humbje prej 65,655 NOK. Për më 
tepër, duke iu referuar neneve 10-2 (1) dhe 10 4 (1) të Aktit të Vlerësimit Tatimor (shih 
paragrafin 42 më poshtë për tekstin e këtyre dispozitave), Administrata Tatimore e ka 
urdhëruar që të paguajë një gjobë prej 30% për t’u llogaritur në bazë të tatimit që ai ka 
borxh në lidhje me shumën e padeklaruar. Vendimi kishte marrë në konsideratë ndër të 
tjera dëshmitë e dhëna nga kërkuesit e parë dhe të dytë gjatë marrjes së tyre në pyetje 
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në hetimin penal. Ankuesi i parë nuk paraqiti ankesë kundër këtij vendimi dhe pagoi 
tatimin në qarkullim, me gjobë, para skadimit të afatit prej tre javësh për paraqitjen e 
ankesës. 

17.  Më 2 mars 2009, Gjykata e Qarkut Follo (tingrett) dënoi aplikantin e parë me akuzën për 
mashtrim të rëndë tatimor dhe e dënoi me burgim njëvjeçar për shkak të mosdeklarimit, 
në kthimin e tij tatimor për 2002, shumën prej 3,259,341 NOK të ardhurat e fituara 
jashtë vendit. Gjatë përcaktimit të dënimit, Gjykata e Rrethit kishte pasur parasysh 
faktin se aplikanti i parë ishte dënuar ndjeshëm nga vendosja e dënimit tatimor.

18.  Ankuesi i parë ka apeluar, duke u ankuar se, duke shkelur nenin 4 të Protokollit nr. 7 
të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ai ishte ndjekur penalisht dhe dënohej 
dy herë: në lidhje me të njëjtën vepër sipas nenit 12-1 ai ishte akuzuar dhe i paditur nga 
prokurori publik, atëherë kishte pasur një gjobë tatimore të vendosur nga autoritetet 
tatimore, të cilat ai kishte paguar dhe më pas ishte shpallur fajtor dhe ishte dënuar.

19.  Në një gjykim të 12 prillit 2010, Gjykata e Lartë e Borgarting (lagmannsrett) njëzëri 
refuzoi ankesën e tij; arsyetimi i ngjashëm u dha më pas nga Gjykata Supreme 
(Høyesterett) në një vendimin e 27 shtatorit 2010 (përmbledhur më poshtë).

20.  Në vendimin e saj të 27 shtatorit 2010, Gjykata Supreme fillimisht shqyrtoi nëse të dyja 
procedurat në fjalë kishin të bënin me të njëjtat rrethana faktike (samme forhold). Në 
lidhje me këtë, ajo vuri në dukje zhvillimet në jurisprudencën e Konventës të shpjeguar 
në gjykim të Dhomës së Madhe të Sergej Zolotukhin k. Rusisë (DhM, nr. 14939/03, 
§§ 52, 53, 80 82, 84, KEDNJ 2009) dhe përpjekja që atë gjykim ta harmonizonte me 
konkluzionet në vijim:

“Neni 4 i Protokollit nr. 7 duhet të kuptohet si ndalim i ndjekjes penale ose gjykimit 
të një” vepre të dytë “për aq sa lind nga fakte ose fakte identike të cilat janë në thelb të 
njëjta. ... Hetimi i Gjykatës duhet të përqëndrohet në ato fakte të cilat përbëjnë një sërë 
rrethanash konkrete faktike që përfshijnë të pandehurin e njëjtë dhe janë në mënyrë të 
pazgjidhshme të lidhura së bashku në kohë dhe hapësirë ...”.

21.  Në rastin aktual, vuri në dukje Gjykata Supreme, nuk kishte dyshim se rrethanat faktike 
që bazonin vendimin për vendosjen e gjobave tatimore dhe ndjekjen penale kishin 
karakteristika të mjaftueshme të përbashkëta për të përmbushur këto kritere. Në të 
dyja rastet, baza faktike ishte mosveprimi për deklarimin e të ardhurave në kthimin e 
tatimeve. Kërkesa që procedurat kanë të bëjnë me të njëjtën çështje janë respektuar.

22.  Gjykata Supreme më pas shqyrtoi nëse të dyja grupet e procedimeve kishin të bënin me 
një “shkelje” në kuptim të Nenit 4 të Protokollit nr. 7. Në këtë drejtim, Gjykata Supreme 
përsëriti vendimin e saj siç është raportuar në Norsk Retstidende (“Rt.” 2002 p. 509 (shih 
paragrafin 45 më poshtë) se dënimet tatimore në nivel të zakonshëm (30%) ishin në 
përputhje me nocionin e “akuzës penale” në nenin 6 § 1. Ky vlerësim i mëparshëm ishte 
mbështetur në tre të ashtuquajturat “kriteret e Engel” (klasifikimi ligjor i veprës penale 
sipas ligjit kombëtar, natyra e veprës penale dhe shkalla e ashpërsisë së ndëshkimit që 
rreziku i personit në fjalë ka shkaktuar) vendimin e Gjykatës në Engel dhe të tjerët k. 
Holandës (8 qershor 1976, § 82, Seria A nr.22). E rëndësishme për vlerësimin e Gjykatës 
së Lartë ishte qëllimi i përgjithshëm parandalues i ndëshkimit tatimor dhe fakti që, për 
shkak se 30% ishte një normë e lartë, shuma të konsiderueshme mund të përfshiheshin. 
Gjykata Supreme më tej kishte marrë parasysh vendimin e saj siç është raportuar në Rt. 
2004 f. 645, ku ajo kishte mbajtur në dritën e jurisprudencës së Strasburgut (në kuptimin që 
nocioni i “dënimit” nuk duhet të ketë kuptime të ndryshme sipas dispozitave të ndryshme 
të Konventës) se një dënim prej 30% ishte gjithashtu çështje penale për qëllimet e Nenit 4 
të Protokollit nr. 7 - një qëndrim të miratuar pa diskutim të mëtejshëm në Rt. 2006 f. 1409.
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23.  Gjykata Supreme gjithashtu vuri në dukje se si Drejtoria e Tatimeve (Skattedirektoratet) 
dhe Drejtori i Prokurorive Publike (Riksadvokaten) ishin të mendimit se nuk ka gjasa 
që një ndëshkim tatimor në nivel të zakonshëm nuk do të konsiderohej dënim penal për 
qëllimet e Nenit 4 të Protokollit Nr. 7.

24.  Gjykata e Lartë më tej ka pasur parasysh jurisprudencën më të vonshme të Gjykatës 
Mjelde k. Norvegjisë (vendim), nr. 11143/04, 1 shkurt 2007, Storbråten k. Norvegjisë 
(vendim), nr. 12277/04, 1 shkurt 2007; Haaving k. Norvegjisë (vendim) 1 11887/05, 
11 dhjetor 2007, me referenca ndaj Malige k. Francës, 23 shtator 1998, § 35, Raportet 
e Vendimeve dhe Vendimeve 1998 VII dhe Nilsson k. Suedisë, 73661/01, GJEDNJ 
2005 XIII) në atë mënyrë që një gamë më e gjerë e kritereve, sesa thjesht kriteri Engel, 
aplikohej për vlerësimin sipas Nenit 4 të Protokollit Nr. 7. Ai gjeti konfirmim në Sergej 
Zolotukhin (cituar më lart, §§ 52-57) - më pas u pasua në Ruotsalainen k. Finlandës 
(nr.13079/03, §§ 41 47, 16 qershor 2009) - që tre kriteret e Engel për themelimin 
e ekzistencës i një “akuze penale” për qëllimet e nenit 6 të aplikuara në mënyrë të 
barabartë me nocionin e ndëshkimit penal në nenin 4 të Protokollit nr. 7.

25.  Në këtë kontekst, Gjykata Supreme nuk gjeti asnjë bazë për t’u larguar nga vendimet e 
lartpërmendura të vitit 2004 dhe 2006, duke konsideruar se dënimet tatimore në nivel të 
zakonshëm duhej të konsideroheshin si “dënim penal” (shtrëngim) për qëllimet e Nenit 
4 të Protokollit Nr. 7.

26.  Ai vazhdoi të vërente se një kusht për mbrojtje sipas dispozitës së lartpërmendur ishte 
se vendimi që ndaloi ndjekjen e mëtejshme - në këtë rast vendimi i 24 nëntorit 2008 për 
të vendosur dënime të zakonshme tatimore - duhej të ishte përfundimtar. Ky vendim 
nuk ishte ankuar kundër organit më të lartë administrativ brenda afatit prej tre javësh, i 
cili kishte skaduar më 15 dhjetor 2008 dhe ishte në këtë kuptim përfundimtar. Nëse, nga 
ana tjetër, skadimi i afatit gjashtë mujor për paraqitjen e ankesës gjyqësore sipas nenit 
11-1 (4) të Aktit të Vlerësimit Tatimor do të ishte material, vendimi nuk ishte bërë ende 
i formës së prerë kur Gjykata e Qarkut dha vendimin e saj të 2 marsit 2009.

27.  Fjalët “përfundimisht të liruara apo të dënuara” në Nenin 4 të Protokollit Nr. 7 ishin 
formuluar me qëllim të situatave ku vendimi i ndalimit ishte një vendim në një çështje 
penale. Gjykata kishte vërtetuar se një vendim ishte përfundimtar kur ishte res judicata, 
kur nuk kishte mjete të mëtejshme të zakonshme. Në këtë drejtim, koha kur një 
vendim u bë res judicata sipas rregullave të së drejtës kombëtare do të ishte vendimtar. 
As formulimi i dispozitës, as historia e hartimit të saj, as jurisprudenca nuk ofruan 
udhëzime për situatat ku vendimi i ndalimit ishte administrativ. Është theksuar se, në 
Rt. 2002 p. 557, Gjykata e Lartë kishte shprehur një pikëpamje autoritative për efektin 
që një vendim të vlerësimit tatimor, duke përfshirë një vendim mbi ndëshkimet tatimore, 
duhet të konsiderohet si përfundimtar kur tatimpaguesi ishte i përjashtuar nga sfidimi 
(p.570), pa specifikuar megjithatë, nëse ishte afati për një ankesë administrative, ose më 
mirë për një apel gjyqësor, i cili ishte vendimtar. Në rastin konkret, Gjykata Supreme 
vëren se zgjidhja më e mirë do të ishte të konsideronte se afati tre-javor i një ankimi 
administrativ ishte vendimtar në lidhje me Nenin 4 të Protokollit nr. 7. Përndryshe, 
do të kishte qartësi vetëm pas gjashtë muaj në rastet kur tatimpaguesi nuk ka filluar 
procedurën para gjykatave dhe, kur ai ose ajo e ka bërë këtë, vetëm pas një gjykimi të 
zbatueshëm ligjor - një periudhë që do të ndryshonte dhe mund të ishte e gjatë. Prandaj, 
vendimi i 24 nëntorit 2008 ishte konsideruar si përfundimtar për qëllimet e Nenit 4 të 
Protokollit Nr. 7.

28.  Gjykata Supreme vuri në dukje se ankuesi i parë ishte akuzuar më 14 dhjetor 2007 dhe se 
paralajmërimi për ndryshimin e vlerësimit të tij tatimor ishte dërguar më 26 gusht 2008. 
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Pas kësaj, rasti lidhur me gjobat tatimore dhe çështjen penale ishte kryer paralelisht 
derisa ato të ishin vendosur respektivisht me një vendim të datës 24 nëntor 2008 dhe 
një vendim të 2 marsit 2009. Një çështje qendrore në këtë rast ishte nëse kishte pasur 
ndjekje të njëpasnjëshme, e cila do të ishte në kundërshtim me Nenin 4 të Protokollit Nr. 
7, ose trajtim paralel, i cili ishte i lejuar deri diku. Në lidhje me këtë, Gjykata Supreme 
kishte marrë parasysh dy vendime për papranueshmëri, R.T. k. Zvicrës (vendim), nr. 
31982/96, 30 maj 2000; dhe Nilsson k. Suedisë, përmendur më lart, në veçanti pasazhin 
e mëposhtëm nga ky i fundit:

“Megjithatë, Gjykata nuk është në gjendje të pajtohet me aplikantin se vendimi 
për të tërhequr patentën e tij të shoferit ka sjellë një procedurë të re penale kundër 
tij. Përderisa sanksionet e ndryshme ishin imponuar nga dy autoritete të ndryshme në 
procedura të ndryshme, megjithatë kishte lidhje të mjaftueshme të ngushtë ndërmjet 
tyre, në thelb dhe në kohë, të konsideronin tërheqjen si pjesë e sanksioneve sipas ligjit 
suedez për veprat penale të drejtimit në gjendje të dehur dhe lëvizja e paligjshme (shih 
RT k. Zvicrës, cituar më lart, dhe, mutatis mutandis, Phillips k. Mbretërisë së Bashkuar, 
nr.41087/98, § 34, GJEDNJ 2001-VII). Me fjalë të tjera, tërheqja nuk nënkuptonte që 
kërkuesi “u përpoq ose dënohej përsëri ... për një vepër penale për të cilën ai ishte 
dënuar më parë”, duke shkelur nenin 4 § 1 të Protokollit nr. 7.”

29.  Në rastin në fjalë, Gjykata Supreme konstatoi se nuk mund të kishte dyshim se kishte 
lidhje të mjaftueshme në thelb dhe në kohë. Të dy rastet kishin bazën e tyre në të 
njëjtat rrethana faktike - mungesa e informacionit mbi kthimin e taksave që kishte çuar 
në një vlerësim tatimor të mangët. Procedimet penale dhe procedurat administrative 
ishin zhvilluar paralelisht. Pasi kërkuesi i parë ishte akuzuar më 14 dhjetor 2007, një 
paralajmërim kishte ndjekur më 26 gusht 2008 për një ndryshim në vlerësimin e tij 
tatimor, më pas një aktakuzë më 14 tetor 2008, vendimi i autoriteteve tatimore të 24 
nëntorit 2008 për të ndryshuar vlerësimin, dhe vendimin e Gjykatës së Rrethit të 2 
marsit 2009. Në një masë të madhe, procesi i administrimit të ligjit dhe ligjit penal ishte 
ndërlidhur.

30. Qëllimi prapa Nenit 4 të Protokollit nr. 7, për të siguruar mbrojtje kundër barrës së 
nënshtrimit të një procedure të re, kishte aplikuar në një shkallë më të vogël këtu, për aq sa 
kërkuesi i parë nuk kishte asnjë shpresë legjitime për t’u nënshtruar vetëm një procedurë. 
Në një situatë të tillë, interesi në sigurimin e ndjekjes penale efektive ishte mbizotërues.

B. Aplikanti i dytë

31.  Pas auditimit tatimor në 2005 të përmendur në paragrafin 13 më lart, gjatë vjeshtës 
së vitit 2007, autoritetet tatimore i raportuan Økokrim se aplikanti i dytë nuk kishte 
deklaruar mbi kthimin e tij tatimor për të ardhurat e vitit tatimor 2002 prej 4,561,881 
NOK (rreth 500,000 euro) të fituara nga shitja e aksioneve të caktuara.

32.  Më 16 tetor 2008, Administrata Tatimore e njoftoi aplikuesin e dytë për njoftimin se po 
shqyrtonte ndryshimin e vlerësimit tatimor dhe vendosjen e një ndëshkimi tatimor duke 
iu referuar, ndër të tjera, kontrollit tatimor, hetimit penal dhe dëshmive të dhëna nga ai, 
të përmendura në paragrafin 13 më lart dhe në dokumentet e sekuestruara nga Økokrim 
në hetim. Më 5 dhjetor 2008, Administrata Tatimore e ndryshoi vlerësimin e saj tatimor 
në atë që ai i detyrohej NOK 1,302,526 (rreth 143,400 EUR) në tatimin në lidhje me të 
ardhurat e padeklaruara. Përveç kësaj, duke iu referuar seksioneve 10-2 (1) dhe 10 4 (1) 
të Aktit të Vlerësimit të Taksave, vendosi një gjobë tatimore prej 30%. Vendimi kishte 
marrë në konsideratë ndër të tjera dëshmitë e dhëna nga aplikantët e parë dhe të dytë 
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gjatë intervistave në hetimin penal. Ankuesi i dytë ka paguar tatimin e duhur, me gjobë 
dhe nuk ka apeluar kundër vendimit, i cili u bë i formës së prerë më 26 dhjetor 2008. 

33.  Ndërkohë, më 11 nëntor 2008 prokurori publik paditi ankuesin e dytë për shkelje të 
nenit 12-1 (1) (a), cf. neni 12-2 i Aktit të Vlerësimit të Taksave për shkak se për vitin 
(t) tatimor 2001 dhe/ose 2002 ai nuk kishte deklaruar të ardhura prej 4,651,881 NOK 
për kthimin e tij tatimor, që përfaqësonte një detyrim tatimor prej 1,302,526 NOK. 
Prokurori publik kërkoi nga Gjykata e Qytetit të Oslos (tingrett) të kalonte një gjykim 
përmbledhës në bazë të rrëfimit të tij (tilståelsesdom). Përveç kësaj, z. E.K., z. B.L. dhe 
z. G.A. u deklarua fajtor dhe pranoi që gjyqet përmbledhëse të bëhen për justifkimin e 
fajit.

34.  Më 10 shkurt 2009, aplikanti i dytë (ndryshe nga E.K., B.L. dhe G.A.) e tërhoqi rrëfimin 
e tij, si rezultat i të cilit prokurori publik lëshoi një aktakuzë të rishikuar më 29 maj 
2009, duke përfshirë të njëjtat akuza.

35.  Më 30 shtator 2009, Gjykata e qytetit, pas mbajtjes së një seance kontradiktore, e 
dënoi paditësin e dytë për akuzat për mashtrim të rëndë tatimor dhe e dënoi me burgim 
njëvjeçar, duke marrë parasysh faktin se ai tashmë kishte një gjobë tatimore të vendosur 
ndaj tij.

36.  Aplikanti i dytë ka paraqitur ankesë kundër Gjykatës së Rrethit Gjyqësor në Gjykatën 
e Lartë të Borgarting, duke argumentuar në veçanti se për shkak të ndalimit të dyshimit 
të dyfishtë në Nenin 4 të Protokollit nr. 7, fakti që ai kishte pasur një gjobë tatimore të 
vendosur ndaj tij përbënte një pengesë për dënimin penal. Kështu ai kërkoi që aktgjykimi 
i Gjykatës së Qytetit të anulohet (opphevet) dhe që çështja e prokurorisë të hidhet poshtë 
(avari) nga gjykatat.

37.  Në një vendim të datës 8 korrik 2010, Gjykata e Lartë hodhi poshtë ankesën e aplikantit 
të dytë duke u mbështetur kryesisht në arsyetimin e tij në rastin e ankuesit të parë, e cila 
ishte e ngjashme me atë të Gjykatës Supreme të përmbledhur më lart (shih paragrafët 
20 deri 30 më lart). Kështu, Gjykata e Lartë konstatoi se vendimi i autoriteteve tatimore 
të datës 5 dhjetor 2008, që e urdhëroi atë të paguante një gjobë prej 30%, përbënte një 
dënim penal (dënim penal); se vendimi ishte bërë “i formës së prerë” pas skadimit të 
afatit për parashtrimin e ankesës më 26 dhjetor 2008; dhe se vendimi mbi ndëshkimin 
tatimor dhe dënimet penale në vijim kanë të bëjnë me të njëjtën çështje.

38.  Për më tepër, sikurse në rastin e ankuesit të parë, Gjykata e Lartë konsideronte se 
procedurat paralele - administrative dhe penale - ishin në një farë mase të lejueshme 
sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 7, me kusht që procedura e dytë të fillonte para se të bëhej 
e para final. Aty ku kjo kërkesë minimale ishte përmbushur, duhej bërë një vlerësim i 
gjendjes së progresit të grupit të dytë dhe, jo më pak, nëse kishte lidhje të mjaftueshme 
në thelb dhe në kohë midis vendimeve të para dhe të dytë.

39.  Sa i përket vlerësimit konkret të rastit të ankuesit të dytë, Gjykata e Lartë ka vërejtur 
se procedimet penale dhe procedurat tatimore në të vërtetë ishin kryer paralelisht që 
nga koha e ankesës së autoriteteve tatimore në polici në vjeshtën e vitit 2007 dhe deri 
në vendimi për dhënien e dënimit tatimor ishte marrë në dhjetor 2008. Kjo situatë ishte 
e ngjashme me rastin e aplikantit të parë. Aplikanti i dytë ishte paditur dhe çështja i 
ishte drejtuar gjykatës së qytetit me kërkesë për një gjykim të përmbledhur në bazë të 
rrëfimit të tij më 11 nëntor 2008, përpara vendimit mbi ndëshkimin tatimor. Procedurat 
penale kishin arritur kështu në një fazë relativisht të avancuar deri në kohën e marrjes së 
vendimit për shqiptimin e dënimit tatimor. Periudha nëntë mujore - prej kur vendimi i 
autoriteteve tatimore të datës 5 dhjetor 2008 ishte bërë i formës së prerë deri në dënimin 
e dytë të ankuesit të 30 shtatorit 2009 nga Gjykata e Rrethit - kishte qenë disi më i gjatë 



34

se periudha dy e gjysmë mujore në rastin e aplikantit të parë. Megjithatë, kjo mund të 
shpjegohet me faktin se aplikanti i dytë kishte tërhequr rrëfimin e tij në shkurt të vitit 
2009, me pasojë që ai duhej të paditej sërish më 29 maj 2009 dhe një seancë gjyqësore të 
zakonshme duhej të ishte caktuar. Në këtë kontekst, Gjykata e Lartë (si gjykata e qytetit) 
arriti në përfundimin se ekzistonte padyshim një lidhje e mjaftueshme në thelb dhe në 
kohë ndërmjet vendimit mbi ndëshkimet tatimore dhe dënimit penal pasues. 

40.  Më 29 tetor 2010, Komisioni për Lirinë e Apelit të Gjykatës Supreme refuzoi ankesën 
e dytë të ankesës, duke gjetur se leja e tillë nuk ishte e garantuar as nga rëndësia e 
përgjithshme e rastit, as nga ndonjë arsye tjetër.

II. LIGJI DHE PRAKTIKA RELEVANTE E BRENDSHME 

41.  Në bazë të Nenit 10-2 (1) të kapitullit 10 mbi dënimet tatimore (“Tilleggsskatt”) të Aktit 
të Vlerësimit të Taksave 1980, tatimpaguesit të cilët kanë ofruar autoritetet tatimore 
informata të pasakta ose jo të plota që kanë çuar në ose mund të kenë çuar në një mungesë 
në vlerësimin e tyre tatimor mund të jetë të detyruar të paguajë një gjobë tatimore. Sipas 
kushteve të seksionit 10-4 (1), gjobat tatimore në përgjithësi do të vlerësohen në nivelin 
prej 30% të shumës së tatimit që ka qenë ose mund të ishte shmangur.

42.  Në kohën e veprave penale të ankuesve, seksionet 10-2, 10-3 dhe 10-4 të Aktit 
parashikonin si më poshtë:

Seksioni 10-2 (Ndëshkimet Tatimore)
“1.  Nëse autoritetet tatimore konstatojnë se tatimpaguesi i ka dhënë autoriteteve 

tatimore informacione të pasakta ose jo të plota në një deklaratë tatimore, deklaratë 
të të ardhurave, apelimit ose deklaratë tjetër me shkrim ose me gojë, e cila ka ose 
mund të ketë rezultuar në një mangësi në vlerësimin e tatimit, ndëshkimi do t’i 
jepet tatimpaguesit si përqindje e tatimit që ka ose mund të ishte shmangur.

Kontributet e sigurimeve shoqërore konsiderohen gjithashtu si tatime në lidhje me këtë.
2.  Nëse një tatimpagues ka dështuar të dorëzojë një deklaratë tatimore ose deklaratë 

të të ardhurave siç kërkohet, ndëshkimi tatimor do të llogaritet në bazë të tatimit që 
përcaktohet në vlerësim.

3.  Një pasuri ose shtojcë e të ardhurave që ofron bazë për vendosjen e një ndëshkimi 
tatimor konsiderohet se përfaqëson pjesën e sipërme të pasurisë ose të ardhurave të 
tatimpaguesit. Nëse tatimpaguesi duhet të paguajë një ndëshkim tatimor në bazë të 
normave të ndryshme për të njëjtin vit, tatimi në bazë të të cilit duhet të llogaritet 
ndëshkimi tatimor do të shpërndahet proporcionalisht në bazë të shumës së pasurisë 
ose të ardhurave në të cilat normat e ndryshme do të aplikohen.

4.  I njëjti detyrim që zbatohet ndaj tatimpaguesit në zbatim të këtij neni zbatohet 
gjithashtu për pasurinë ose trashëgimtarin e tij.

5.  Para se të vlerësohet një gjobë tatimore, tatimpaguesi do të njoftohet dhe do të jepet 
një afat kohor të përshtatshëm për të shprehur mendimin e tij.

6.  Ndëshkimet tatimore mund të vlerësohen brenda afateve të parashikuara në nenin 
9-6. Ato mund të vlerësohen në të njëjtën kohë si vlerësimi i tatimit në bazë të të 
cilit ata duhet të llogariten ose në një vlerësim të mëvonshëm të posaçëm.” 

Seksioni 10-3 (Përjashtimi nga ndëshkimet tatimore)
“Nuk do të vendosen gjoba tatimore:

(a)  si rezultat i llogaritjes ose gabimeve të dukshme në deklaratat e tatimpaguesit, ose
(b)  kur vepra e tatimpaguesit duhet të konsiderohet e justifikueshme për shkak të 

sëmundjes, pleqërisë, mungesës së përvojës ose ndonjë arsye tjetër për të cilën ai 
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ose ajo nuk mund të fajësohet ose
(c) kur ndëshkimi tatimor është më pak se 400 NOK në total.” 

Seksioni 10-4 (Shkalla e ndëshkimeve tatimore) 
“1.  Ndëshkimet tatimore në përgjithësi do të vlerësohen në 30 përqind. Nëse një veprim 

siç është përmendur në nenin 10-2 (1) është kryer me dashje ose me neglizhencë të 
madhe, mund të vlerësohet një dënim tatimor deri në maksimum prej 60 përqind. 
Norma do të jetë 15 për qind, kur informacioni i pasaktë ose jo i plotë zbatohet 
për sendet që deklarohen pa kërkesë nga një punëdhënës ose një palë tjetër sipas 
Kapitullit 6, ose zbatohet në rrethana të cilat janë të lehta për t’u verifikuar me anë 
të informatave të tjera të disponueshme për tatimin autoritetet.

2.  Ndëshkimet tatimore do të vlerësohen në masën e gjysmës së normave të përcaktuara 
në paragrafin 1, fjalia e parë dhe e tretë, kur ekzistojnë rrethana të përmendura në 
nenin 10-3 (b), por këto rrethana nuk përcaktojnë se ndëshkimi tatimor duhet të jetë 
eliminohet plotësisht.

3.  Ndëshkimet tatimore mund të llogariten me një normë më të ulët se ajo e specifikuar 
në nënseksionin 2 ose të hiqet kur tatimpaguesi, ose pasuria ose trashëgimtarët 
e saj, vullnetarisht korrigjojnë ose plotësojnë informacionin e dhënë më parë, në 
mënyrë që të llogaritet tatimi i saktë. Kjo nuk zbatohet nëse korrigjimi mund të 
konsiderohet se është bërë nga masat e kontrollit që janë zbatuar ose do të zbatohen 
ose nga informacioni që autoritetet tatimore kanë marrë ose mund të kenë marrë 
nga palët e tjera”. 

43.  Kapitulli 12 mbi Ndëshkimin (“Straff”) përfshin dispozitat e mëposhtme me rëndësi për 
rastin në fjalë:

Seksioni 12-1 (Mashtrimi me taksat)
“1. Një person do të dënohet për mashtrim tatimor nëse ai, me dashje ose si rezultat i 

neglizhencës së rëndë, 
(a) u jep autoriteteve tatimore informacione të pasakta ose jo të plota kur ai ose ajo 

është në dijeni ose duhet të jetë i vetëdijshëm se kjo mund të çojë në avantazhe që 
kanë të bëjnë me tatimet ose taksat, ...”

Seksioni 12-2 (Mashtrimi i rëndë me taksat)
“1.  Mashtrimi i rëndë i taksave dënohet me gjobë ose me burgim gjer në gjashtë vjet. 

Ndihma dhe inkurajimi do të ndëshkohen po ashtu.
2.  Për të vendosur nëse mashtrimi i taksave është i rëndë, theksi i veçantë duhet të vihet 

në atë nëse veprimi mund të çojë në shmangien e shumës shumë të rëndësishme 
në tatime apo ngarkesa, nëse akti kryhet në një mënyrë që e bën zbulimin e saj 
veçanërisht të vështirë, nëse akti është kryer nga keqpërdorimi i pozitës ose nga 
një marrëdhënie e besimit ose nëse ka pasur ndihmë dhe inkurajim në lidhje me 
kryerjen e detyrave profesionale.

3.  Në zbatim të kritereve të përcaktuara në nën-paragrafin 2, disa vepra penale mund 
të merren parasysh së bashku.

4.  Seksioni aktual gjithashtu zbatohet në rast të injorancës për faktorët që e bëjnë 
aktin e rënduar kur një mosnjohje e tillë është seriozisht neglizhente.”

44.  Sipas jurisprudencës së Gjykatës Supreme, vendosja e një dënimi tatimor prej 60% 
duhet të shihet si një “pagesë penale” brenda kuptimit të Nenit 6 të Konventës (Rt 2000, 
f. 996). Kur akuzat penale janë sjellë më pas për shkak të sjelljes së njëjtë, gjykata e 
hetimit duhet të shkarkojë akuzat; përndryshe do të kishte shkelje të Nenit 4 të Protokollit 
nr. 7 (dy gjykime plenare të 3 majit 2002 të raportuara në Rt 2002, f. 557 dhe Rt 2002, 
f. 497).
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45.  Gjykata Supreme gjithashtu vendosi që përgjegjësia për një dënim prej 30% të taksave 
përbënte një “akuzë penale” për qëllimet e Nenit 6 të Konventës (aktgjykimi i tretë i 3 
majit 2002, Rt 2002, f. 509). Në aktgjykimet e mëpasshme të raportuara në Rt. 2004 f. 
645 dhe Rt. 2006 f. 1409, ai konstatoi se një dënim prej 30% të taksave ishte gjithashtu 
një çështje penale për qëllimet e nenit 4 të Protokollit nr. 7.

46.  Duhet gjithashtu të theksohet se, lidhur me natyrën e dënimeve të zakonshme prej 30%, 
Gjykata Supreme i referohet historisë së hartimit (Ot.prp.nr 29 (1978-1979), f. 44-45). Ai 
konstatoi se Ministria i kushtoi peshë të konsiderueshme konsideratave të parandalimit 
të përgjithshëm. Një perspektivë e fortë e një sanksioni në formën e një ndëshkimi 
tatimor shihej si më e rëndësishme sesa të ketë sanksione më të pakta dhe më të rrepta 
(penale). Dënimi tatimor ishte në radhë të parë një reagim ndaj një tatimpaguesi që 
kishte dhënë kthime ose informacione të pasakta ose jo të plota tek autoritetet tatimore, 
si dhe në punën e konsiderueshme dhe shpenzimet e bëra nga komuniteti në kryerjen 
e kontrolleve dhe hetimeve. Konsiderohet se këto shpenzime duhet të mbulohen deri 
në një farë mase nga ata që kishin dhënë informacion të pasaktë ose jo të plotë (Rt 
2002, f. 509, f.520). Qëllimet e rregullave mbi ndëshkimet e zakonshme tatimore ishin 
para së gjithash të karakterizuara nga nevoja për të rritur efektivitetin e detyrimit të 
tatimpaguesit për të ofruar informata dhe konsiderata për parandalimin e përgjithshëm 
(Rt 2006, fq 1409). Tatimpaguesi kishte një detyrë të gjerë për të siguruar informata dhe 
materiale të tilla që ishin relevante për vlerësimin tatimor. Kjo detyrë ishte thelbësore 
për të gjithë sistemin kombëtar të taksave dhe u mbështet nga një sistem auditimesh dhe 
sanksionesh efektive në rast të shkeljes. Vlerësimi i taksave ishte një operacion masiv 
që përfshin miliona qytetarë. Qëllimi i dënimeve tatimore ishte sigurimi i themeleve 
të sistemit kombëtar të taksave. Ishte pranuar se një sistem i mirëfilltë i taksave ishte 
një parakusht për një shtet funksional dhe si rrjedhim një shoqëri funksionale (Rt 2002 
p.509, f.552). 

47.  Në një vendim në përbërje të plotë të 14 shtatorit 2006, pas vendimit të Gjykatës së 
papranueshme të datës 14 shtator 2004 në çështjen Rosenquist k. Suedisë ((vendimi), nr. 
60619/00, 14 shtator 2004), Gjykata Supreme gjeti se vendosja e një ndëshkimi tatimor 
prej 30% dhe procedurat penale për mashtrim tatimor nuk kanë të bëjnë me të njëjtën 
vepër brenda kuptimit të Nenit 4 të Protokollit Nr. 7 (Rt 2006, fq 1409). Në aktgjykimin 
e saj (shtator 2010), në rastin e ankuesit të parë, Gjykata Supreme ndryshoi këtë praktikë 
gjyqësore dhe konstatoi se procedimet administrative dhe procedimet penale kishin të 
bënin me të njëjtën vepër për qëllimin e Nenit 4 të Protokollit nr. 7 (shih paragrafin 20 
më sipër).

48.  Në ndërkohë, pas aktgjykimit të Gjykatës të datës 10 shkurt 2009 në Sergej Zolotukhin k. 
Rusisë (cituar më lart), Drejtori i Prokurorive Publike (Riksadvokaten) lëshoi me 3 Prill 
2009 Udhëzimet (RA-2009-187) me efekt të menjëhershëm. Sipas këtyre udhëzimeve, 
gjykimi i Gjykatës së Lartë të vitit 2006 nuk mund të ndiqej më. Udhëzimet, ndër të 
tjera, theksuan si më poshtë:
“4. E njëjta vepër - nocioni i ‘ngjashmërisë’

Tradicionalisht është supozuar se nocioni i idemit në Nenin 4 të Protokollit Nr. 7 
përbënte dy elemente, një në lidhje me rrethanat faktike dhe një tjetër në lidhje me ligjin. 
Sipas këtij interpretimi, grupi i dytë i procedurës (në praktikë, çështja penale) do të 
kishte të bënte vetëm me të njëjtën vepër si grupi i mëparshëm (në praktikë, ndëshkimi 
tatimor) nëse të dyja rastet kishin të bënin me të njëjtat fakte - “sjellja e njëjtë” dhe 
nëse përmbajtja e dispozitave përkatëse ishte kryesisht identike (përmbante “të njëjtat 
elementë thelbësorë”).
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Në vendimin e saj plenar në Rt-2006-1409, Gjykata Supreme gjeti - duke iu referuar 
në mënyrë të veçantë vendimit të papranueshmërisë së Gjykatës Evropiane të datës 14 
shtator 2004 në Rosenquist k. Suedisë (vendim) nr. 60619/00 - që vendimi për shqiptimin 
e dënimeve të zakonshme tatimore nuk përjashtoi procedurat penale të mëvonshme, pasi 
që të dy procedurat kishin të bënin me shkelje të ndryshme brenda kuptimit të Nenit 4 të 
Protokollit nr. 7. Shumica (14 gjyqtarë) kanë gjetur se dispozita lidhur me ndëshkimet 
e zakonshme tatimore në nenin 10-2 të Ligjit për Vlerësimin e Taksave, cf. Seksioni 
10-4 (1) fjalia e parë, nuk përmban të njëjtat elementë thelbësorë si dispozita penale në 
nenin 12-1 të Aktit të Vlerësimit Tatimor. Sipas pikëpamjes së Gjykatës së Lartë, dallimi 
vendimtar qëndron në faktin se, ndërsa dispozita penale mund të aplikohej vetëm në 
rastet që kishin të bënin me qëllim ose neglizhencë të madhe, dënime të zakonshme 
tatimore u vendosën mbi një bazë pak a shumë objektive. Referenca u bë gjithashtu për 
dallimin në qëllimin midis këtyre sanksioneve.

Në vendimin e Dhomës së Madhe në Zolotukhin, Gjykata bëri një shqyrtim të gjerë 
të parimit të nocionit të ‘idem’ në nenin 4 të Protokollit, gjë që çoi në shmangie nga 
interpretimi i mëparshëm mbizotërues. Pas Zolotukhin, është e qartë se vlerësimi nëse 
të dy procedurat kanë të bëjnë me të njëjtën vepër penale duhet të bëhen vetëm në bazë 
të aktit (shih në veçanti paragrafët 82 dhe 84 të aktgjykimit). Dy grupet e procedimeve 
do të bëjnë të njëjtën vepër nëse ata të dy aplikohen për ‘fakte apo fakte identike të 
cilat janë në thelb të njëjta’ (paragrafi 82). Prandaj, vlerësimi duhet të “përqendrohet në 
ato fakte që përbëjnë një sërë rrethanash konkrete faktike që përfshijnë të pandehurin 
e njëjtë dhe të lidhur në mënyrë të pazgjidhshme së bashku në kohë dhe hapësirë ...” 
(paragrafi 84). 

Sipas mendimit të Drejtorit të Përgjithshëm të Prokurorive Publike, pikëpamja e 
Gjykatës së Lartë në Rt-2006-1409, e cila ishte bazuar kryesisht në dallimet në kriterin 
e fajit, nuk mund të miratohet pas gjykimit të Gjykatës Evropiane në Zolotukhin. 
Përderisa vendosja e gjobave tatimore dhe çështja e mëvonshme penale bazohen në 
të njëjtin veprim apo mosveprim, siç mund të ndodhë normalisht, duhet të supozohet 
se, në pajtim me nenin 4 të Protokollit nr. 7, vendosja e tatimit të zakonshëm dënimet 
gjithashtu do të përjashtojnë procedurat penale të mëvonshme. Pas diskutimeve me 
Drejtorinë Norvegjeze të Tatimeve, Drejtori i Përgjithshëm i Prokurorive Publike 
kupton se Drejtoria e ndan këtë mendim.

Nocioni i ri i “idem” në Nenin 4 të Protokollit padyshim do të lindë në pyetje të reja 
rreth asaj se sa të mëdha dallimet në rrethanat faktike duhet të jenë para ngjashmërisë 
konsiderohet se nuk ekzistojnë. Sidoqoftë, këto çështje duhet të zgjidhen në praktikë 
meqë rastet lindin. Duhet të theksohet se diskutimi në gjykimin Zolotukhin tregon se 
Gjykata është më pak e prirur të konsiderojë një rend të ngjarjeve si një entitet sesa ligji 
norvegjez norvegjez në lidhje me vlerësimin nëse ekziston një vepër e vazhdueshme.

5. Procedura e re
Siç dihet, Udhëzimet e mëparshme (shih në veçanti kapitullin 3 të letrës së 

Drejtorit të Përgjithshëm të Prokurorive Publike të datës 26 mars 2007 (RA-2007-120) 
në zyrat rajonale të prokurorëve publikë dhe shefat e policisë) u bazuan në fakti që, 
për ndëshkime të zakonshme tatimore, ishte e mundur të zbatohej sistemi dypalësh i 
përcaktuar në Aktin e Vlerësimit Tatimor. Pas ndryshimit në praktikën gjyqësore të 
Gjykatës Evropiane, është e domosdoshme të aplikohet një sistem ‘një udhë’ edhe në 
lidhje me ndëshkimet e zakonshme tatimore.

Siç është përshkruar më lart, Drejtori i Përgjithshëm i Prokurorive Publike dhe 
Drejtoria Norvegjeze e Taksave konstatojnë se nuk është e justifikueshme të bazohet një 
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procedurë e re me supozimin se gjykatat nuk do të gjejnë më që vendosja e dënimeve 
të zakonshme tatimore përbën një sanksion penal nën kuptimin të Konventës. Çështja 
është me sa duket e diskutueshme, por ka shumë pasiguri; duke pasur parasysh gjithashtu 
edhe numrin relativisht të madh të rasteve të përfshira.

Edhe nëse praktika gjyqësore e Gjykatës nuk ka ndryshuar për sa i përket 
procedurave paralele, ne konsiderojmë - si më parë - se në rast të veprimeve masive - 
me të cilën do të përballemi - do të jetë shumë e komplikuar të bazohet një procedurë 
në procedurat paralele në rrugën administrative dhe në gjykata. Një çështje tjetër është 
se në raste individuale, kur rrethanat lejojnë, marrëveshjet mund të lidhen me qëllim të 
procedurave paralele.

Pas diskutimeve, Drejtori i Përgjithshëm i Prokurorive Publike dhe Drejtoria 
Norvegjeze e Tatimeve bien dakord për procedurën e mëposhtme: ...” 

49.  Udhëzimet vazhduan të përcaktojnë modalitetet e “procedurave të reja”.
(a)  Sa i përket rasteve të reja, domethënë atyre në të cilat një autoritet tatimor ende 

nuk kishte marrë vendim, ky i fundit duhej të konsideronte, në baza të pavarura, 
nëse akti i dënueshëm ishte aq serioz sa të justifikonte raportimin në polici. Nëse 
vendoste të raportonte rastin, nuk duhej vendosur dënim tatimor. Kur do të vendoset 
një dënim tatimor, rasti nuk duhej të raportohej në polici.

Për sa i përket rasteve që ishin raportuar në polici, u theksua se vendosja e 
gjobës (përmes një paralajmërimi penal apo vendimi ndëshkimor penal) përjashtoi 
një vendim të mëvonshëm për të vendosur një gjobë tatimore. Nëse autoriteti 
ndjekës nuk ka gjetur bazë për ndjekje penale, çështja do të kthehej në organin 
tatimor për shqyrtim të vazhdueshëm dhe personi në fjalë do të duhej të informohej 
në përputhje me rrethanat.

Në rastet kur autoriteti tatimor kishte vendosur një ndëshkim të zakonshëm 
tatimor dhe kishte paraqitur gjithashtu një raport në polici, por kur një vendim 
për ndjekje penale nuk ishte bërë ende (“raportet në pritje”), procedurat duhet të 
pushojë.

(b)  Rastet ku ishin lëshuar njoftimet për ndëshkimin penal por nuk ishin pranuar dhe 
kur autoriteti tatimor kishte dhënë dënime tatimore para se të raportonte rastin në 
polici, duhej të tërhiqej dhe të hiqej. Njoftimet e dënimit që ishin pranuar duhet të 
anulohen nga autoriteti më i lartë ndjekës. Nga ana tjetër, duke iu referuar fuqisë së 
diskrecionit sipas nenit 392 (1) të Kodit të Procedurës Penale të njohur nga Gjykata 
e Lartë Plenare në aktgjykimin e saj në Rt-2003-359, nuk ishte e nevojshme të 
anulohen njoftimet e dënimit të pranuara më parë se data 10 shkurt 2009, data e 
shpalljes së vendimit Zolotukhin.

(c)  Sa i përket rasteve të ngritura në gjyq në gjykatat e shkallës së parë - në bazë të 
akuzës, një njoftim penal të papranuar ose një kërkesë për një aktgjykim të dhënë në 
pranimin e fajësisë në procedurë të shkurtuar - autoriteti i prokurorisë vlerësonte ta 
tërhiqte rastin dhe heqja e akuzave nëse seanca gjyqësore ende nuk ishte zhvilluar 
ose, po të kishte, futi një kërkesë për çështjen që do të shkarkohet. Dënimet që nuk 
ishin përfundimtare dhe të zbatueshme duhet të apelohen nga prokuroria në favor 
të personit të dënuar dhe pavarësisht nga rezultati në shkallë të parë, prokurori 
duhet të paraqesë kërkesë për anulimin e vendimit të shkallës së parë dhe nxjerrjen 
e çështjes jashtë juridiksionit gjyqësor.

(d)  Nuk ishte çështje e rihapjes së rasteve kur një vendim ishte bërë i formës së 
prerë dhe i zbatueshëm para datës së dorëzimit të vendimit Zolotukhin, pra para 
10 shkurtit 2009. Sa i përket vendimeve të marra pas kësaj date, rihapja mund të 
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parashihet në raste të jashtëzakonshme, por personi në fjalë duhet të informohet se 
autoriteti ndjekës nuk do të kërkonte rihapjen e propozimit të vet.

50.  Në lidhje me shqiptimin e disa sanksioneve penale për sjelljen e njëjtë, neni 29 i Kodit 
Penal të vitit 2005 (Straffeloven) parashikon që sanksionet e përgjithshme që rezultojnë 
duhet të kenë një marrëdhënie të arsyeshme me veprën penale të kryer. Kjo dispozitë 
është një shprehje e qartë e parimit të përgjithshëm të proporcionalitetit që zbatohet 
edhe në ligjin norvegjez për dënimet penale sipas Kodit Penal të mëparshëm të 1902. Në 
vendimin e Gjykatës Supreme Rt. 2009 f. 14, që kishte të bënte me procedurat penale për 
mashtrim tatimor, u mbajt nga parimet e Kodit Penal të vitit 1902, në lidhje me faktin që 
një i pandehur i kishte vënë atij një sanksion - një ndëshkim administrativ tatimor - për 
llogari e mashtrimit tatimor; për pasojë që ai nuk duhet të trajtohet më ashpër se në qoftë 
se vepra penale e mashtrimit tatimor ishte gjykuar së bashku me sjelljen e sanksionuar 
në procedurat administrative. Në Rt. 2011 f. 1509, Gjykata Supreme konfirmoi një 
vendim të mëparshëm në Rt. 2005 f. 129 se parimi (i deklaruar në Rt 2004, f.645) me 
anë të së cilës një shumë që korrespondon me dënimin e zakonshëm prej 30% të taksës 
administrative mund të përfshihej në gjobë, nuk mund të shtrihej në rastet e mashtrimit 
penal të taksave ku vendosen burgimi dhe gjoba. Ai gjithashtu konfirmoi, vendimin e 
tij të vitit 2005, se në rastet kur nuk mund të vendoset një dënim administrativ, gjoba 
penale duhet të jetë më e ashpër.

III. ÇËSHTJA HANS ÅKEBERG FRANSSON (C-617⁄10) PËRPARA GJYKATËS 
EVROPIANE TË DREJËSISË TË BASHKIMIT EVROPIAN

51.  Në opinionin e tij të dhënë më 12 qershor 2012 në çështjen e mësipërme para Gjykatës 
së Drejtësisë të Bashkimit Europian, Avokati i Përgjithshëm Cruz Villalón deklaroi si 
vijon:
“2. Analiza për pyetjen e dytë të tretë dhe të katërt”
70.  Pyetjet e përmendura nga Haparanda tingsrätt [Gjykata e Qarkut] janë veçanërisht 

komplekse dhe po aq të rënda sa çështja me të cilën trajtova më lartë. Nga njëra 
anë, vendosja e dënimeve administrative dhe penale në lidhje me të njëjtën vepër 
penale është një praktikë e përhapur në Shtetet Anëtare, veçanërisht në fusha 
të tilla si taksimi, politikat mjedisore dhe siguria publike. Megjithatë, mënyra 
se si ndëshkimet janë akumuluar varion shumë nga sistemet ligjore dhe tregon 
karakteristika të veçanta që janë specifike për çdo Shtet Anëtar. Në shumicën e 
rasteve, këto tipare të veçanta miratohen me qëllim të moderimit të efekteve të 
vendosjes së dy dënimeve nga autoritetet publike. Nga ana tjetër, siç do ta shohim 
më poshtë, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut kohët e fundit dha një 
vendim mbi këtë çështje dhe konfirmoi se praktika të tilla, në kundërshtim me atë 
se si gjërat mund të shfaqen fillimisht, shkelin të drejtën themelore të ne bis in idem 
të parashtruar në Neni 4 i Protokollit nr. 7 të KEDNJ-së. Megjithatë, fakti është 
se jo të gjitha shtetet anëtare e kanë ratifikuar këtë dispozitë, ndërsa të tjerët kanë 
miratuar rezerva ose deklarata interpretuese në lidhje me të. Efekti i kësaj situate 
është se kërkesa për të interpretuar Kartën në dritën e KEDNJ-së dhe jurisprudencës 
së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (Neni 52 (3) i Kartës) bëhet, në 
mënyrë të tillë, asimetrike, për probleme të rëndësishme kur zbatohet në këtë rast.
a) Neni 4 i Protokollit Nr. 7 të KEDNJ dhe çëështje të ngjashme të Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut
i) Nënshkrimi dhe ratifikimi i Nenit 4 të Protokollit Nr. 7 të KEDNJ
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71.  Parimi ne bis in idem nuk ishte një pjesë e qartë e KEDNJ në fillim. Dihet se parimi 
është përfshirë në KEDNJ me anë të Protokollit nr. 7, i cili u hap për nënshkrim 
më 22 nëntor 1984 dhe hyri në fuqi më 1 nëntor 1988. Ndër të drejtat e tjera, 
Neni 4 përmban garancinë e parimit ne bis idem, me qëllim, sipas shpjegimeve 
të protokollit të hartuar nga Këshilli i Evropës, të shprehë parimin në bazë të cilit 
askush nuk mund të gjykohet në procedurën penale për një vepër penale për të cilën 
ai tashmë është dënuar ose është shpallur i pafajshëm.

72.  Ndryshe nga të drejtat e tjera të përcaktuara në KEDNJ, e drejta në Nenin 4 
të Protokollit Nr. 7 të KEDNJ-së nuk është pranuar unanimisht nga Shtetet 
nënshkruese të Konventës, duke përfshirë një numër Shtetesh Anëtare të Bashkimit 
Evropian. Deri në datën e dhënies së këtij Opinioni, Protokolli Nr. 7 ende nuk është 
ratifikuar nga Gjermania, Belgjika, Hollanda dhe Mbretëria e Bashkuar. Midis 
Shteteve Anëtare që kanë ratifikuar protokollin, Franca ka paraqitur një rezervë 
në Nenin 4, duke kufizuar zbatimin e saj vetëm për veprat penale. ... Përveç kësaj, 
në kohën e nënshkrimit, Gjermania, Austria, Italia dhe Portugalia parashtruan një 
numër deklaratash që çuan në të njëjtën situatë: kufizimi i fushëveprimit të nenit 4 
të Protokollit nr. 7 në mënyrë që mbrojtja sipas kësaj dispozite të zbatohet vetëm 
për të dyfishuar dënimin në lidhje me veprat penale, brenda kuptimit të përcaktuar 
në ligjin kombëtar. ...

73. Të mësipërmet tregojnë qartë dhe shprehimisht mungesën e konsiderueshme të 
marrëveshjes ndërmjet Shteteve Anëtare të Bashkimit Europian lidhur me problemet 
që rezultojnë nga shqiptimi i dënimeve administrative dhe penale në lidhje me të 
njëjtën vepër penale. Natyra problematike e situatës është përforcuar në dritën e 
negociatave për pranimin e ardhshëm të Bashkimit Europian në GJEDNJ, në të 
cilin Shtetet Anëtare dhe Bashkimi kanë vendosur të përjashtojnë, për momentin, 
protokollet e GJEDNJ-së, duke përfshirë Protokollin Nr. 7. ...

74.  Kjo mungesë e marrëveshjes mund të ndiqet nga rëndësia e masave të dhënies të 
gjobave administrative në një numër të madh Shtetesh Anëtare, përveç rëndësisë së 
veçantë që i jepet ndjekjes penale dhe dënimeve në ato Shtete Anëtare. Nga njëra 
anë, Shtetet nuk dëshirojnë të heqin dorë nga efektiviteti karakteristik i dënimeve 
administrative, veçanërisht në sektorët ku autoritetet publike kërkojnë të sigurojnë 
pajtueshmëri rigoroze me ligjin, siç është ligji fiskal ose ligji për sigurinë publike. 
Nga ana tjetër, natyra e jashtëzakonshme e ndjekjes penale dhe garancitë që mbrojnë 
të akuzuarit gjatë procedurave, i shtyjnë Shtetet të mbajnë një element të pushtetit 
vendimmarrës në lidhje me veprimet që kërkojnë një ndëshkim penal. Ky interes 
i dyfishtë në mbajtjen e një fuqie të dyfishtë administrative dhe kriminale për të 
ndëshkuar shpjegon pse, për momentin, një numër i konsiderueshëm i Shteteve 
Anëtare refuzojnë, me një mjet ose një tjetër, të zbatohen nga praktika gjyqësore 
e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, të cilat, siç do të shqyrtoj tani, janë 
zhvilluar në një drejtim që përjashton praktikisht këtë dualizëm”. 

52.  Më 26 shkurt 2013, Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian (Dhoma e Madhe), inter 
alia, vlerësoi si më poshtë:
“Vlerësimi i pyetjeve të referuara
Pyetjet 2, 3 dhe 4
32. Me këto pyetje, për të cilat është e përshtatshme të jepet një përgjigje e përbashkët, 

Haparanda tingsrätt i kërkon Gjykatës, në thelb, nëse parimi ne bis in idem i 
përcaktuar në nenin 50 të Kartës duhet të interpretohet si ndalesë e procedurës 
penale për evazionit fiskal nga sjellja kundër një të pandehuri, ku një dënim tatimor 
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tashmë është dhënë për të për të njëjtat akte të dhënies së informacionit të rremë.
33. Zbatimi i parimit ne bis in idem, i parashikuar në nenin 50 të Kartës, në një ndjekje 

penale për evazion fiskal siç është ai që është objekt i procedurës kryesore, supozon 
që masat që janë miratuar tashmë kundër të pandehurit me anë të vendimi që është 
bërë i formës së prerë është i natyrës kriminale.

34.  Në lidhje me këtë, duhet të theksohet së pari se neni 50 i Kartës nuk përjashton që 
një Shtet Anëtar të imponojë, për të njëjtat akte të mospërputhjes me detyrimet e 
deklarimit në fushën e TVSH-së, një kombinim të gjobave tatimore dhe dënimet 
penale. Për të siguruar që të gjitha të ardhurat e TVSH-së mblidhen dhe duke bërë 
kështu që interesat financiare të Bashkimit Evropian të mbrohen, Shtetet Anëtare 
kanë lirinë për të zgjedhur ndëshkimet e zbatueshme (shih, në këtë drejtim, rasti 
68/88 Komisioni k. Greqisë [1989] ECR 2965, paragrafi 24; Çështja C-213/99 
de Andrade [2000] GJED I-11083, paragrafi 19; dhe Çështja C-91/02, Hannl-
Hofstetter [2003] GJED I-12077, paragrafi 17). Këto dënime mund të marrin 
formën e gjobave administrative, dënimeve penale ose një kombinim të të dyjave. 
Vetëm nëse dënimi tatimor është në natyrë penale për qëllimet e nenit 50 të Kartës 
dhe është bërë e formës së prerë që kjo dispozitë përjashton procedimet penale në 
lidhje me veprimet e njëjta të ngritura kundër të njëjtit person.

35.  Pastaj, tre kritere janë relevante me qëllim të vlerësimit nëse dënimet tatimore janë 
në natyrë penale. Kriteri i parë është klasifikimi ligjor i veprës penale sipas ligjit 
kombëtar, e dyta është natyra e veprës penale dhe e treta është natyra dhe shkalla e 
ashpërsisë së dënimit që personi në fjalë duhet të pësojë (çështja C-489 / 10 Bonda 
[2012] GJED, paragrafi 37).

36.  Për gjykatën referuese duhet të përcaktojë, në dritën e këtyre kritereve, nëse 
kombinimi i gjobave tatimore dhe ndëshkimeve penale të parashikuara nga ligji 
kombëtar duhet të shqyrtohen në lidhje me standardet kombëtare të përmendura 
në paragrafin 29 të gjykimi i tanishëm, i cili mund ta çojë atë, sipas rastit, ta 
konsiderojë kombinimin e tyre si të kundërt me ato standarde, përderisa dënimet 
e mbetura janë efektive, proporcionale dhe bindëse (shih, për këtë qëllim, ndër të 
tjera, Komisioni k. Greqisë, paragrafi 24, Çështja C-326/88 Hansen [1990] GJED 
I-2911, paragrafi 17, Çështja C-167/01 Inspire Art [2003] GJED I-10155 , paragrafi 
62, çështja C-230/01 Penycoed [2004] GJED I-937, paragrafi 36, dhe rastet e 
bashkuara C-387/02, C-391/02 dhe C-403/02 Berlusconi dhe të tjerë [2005] -3565 
paragrafi 65).

37.  Nga konsideratat e mësipërme rrjedh se përgjigjja e pyetjes së dytë, të tretë dhe 
të katërt është se parimi ne bis in idem i përcaktuar në nenin 50 të Kartës nuk 
përjashton që një Shtet Anëtar të imponojë në mënyrë të njëpasnjëshme, për të 
njëjtat akte mospërmbushja e detyrimeve të deklarimit në fushën e TVSH-së, një 
ndëshkim tatimor dhe dënim penal deri në atë masë sa dënimi i parë nuk është 
penal në natyrë, gjë që është detyrë e gjykatës kombëtare ta përcaktojë”.

LIGJI

PRETENDIMET NË LIDHJE ME SHKELJEN E NENIT 4 TË PROTOKOLLIT NR. 
7 TË KONVENTËS
53.  Ankuesit parashtruan se, duke shkelur nenin 4 të Protokollit nr. 7, ata ishin ndjekur 

penalisht dhe ishin dënuar dy herë për të njëjtën vepër sipas nenit 12-1 të kapitullit 12 
të Ligjit për Vlerësimin e Taksave, meqë ato ishin akuzuar dhe të paditur nga prokurori 
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publik, më pas ishin dhënë dënime tatimore nga autoritetet tatimore, të cilat i kishin 
paguar dhe më pas ishin dënuar dhe dënuar nga gjykatat penale. Neni 4 i Protokollit Nr. 
7 thotë:
“1.  Askush nuk mund të ndiqet ose të dënohet penalisht nga juridiksioni i të 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.”
54.  Qeveria e kundërshtoi këtë argument. 

A. Pranushmëria

55.  Sipas pikëpamjes së Gjykatës, kërkesat ngritin çështje komplekse të faktit dhe të ligjit 
të Konventës, të tilla që ato të mos mund të refuzohen për shkak të qartazi të pabazuar 
brenda kuptimit të nenit 35 § 3 (a) të Konventës. As ata nuk janë të papranueshëm për 
asnjë arsye tjetër. Prandaj, ato duhet të shpallen të pranueshme.

B. Meritat/Themeli

1. Aplikantët
56.  Aplikantët argumentuan se, duke shkelur Nenin 4 të Protokollit nr. 7, ata ishin nënshtruar 

rrezikut të dyfishtë për shkak të së njëjtës çështje, domethënë një shkelje sipas nenit 
12-1 (1) të Aktit të Vlerësimit të Taksave, duke qenë i pari të akuzuar dhe të paditur 
nga shërbimet e prokurorisë dhe që kishin dënime tatimore të imponuara nga autoritetet 
tatimore, të cilat ata kishin pranuar dhe paguar, para se të ishin dënuar penalisht. Duke 
iu referuar kronologjisë së procedurave të ankimuara, aplikanti i parë shtoi se ai ishte 
ndjekur penalisht dy herë gjatë një periudhe të gjatë, e cila e kishte ekspozuar atë me një 
barrë të rëndë të rëndë, si fiziket dhe psikologjiket, duke shkaktuar një atak në zemër dhe 
vajtje në spital.
(a) Nëse procedimet e para kishin natyrë penale

57.  Duke u pajtuar me analizën e Gjykatës së Lartë mbi bazën e kritereve të Engel dhe 
praktikës tjetër përkatëse kombëtare në lidhje me dënimet tatimore në nivelin e 
zakonshëm prej 30%, ankuesit gjetën të qartë se procedurat e ndëshkimeve tatimore, 
jo vetëm procedurat e mashtrimit tatimor, ishin të një natyre “penale” dhe se të dyja 
procedurat duhet të konsiderohen si “penale” për qëllimin e Nenit 4 të Protokollit nr. 7.
(b) Nëse veprat ishin të njëjta (idem)

58.  Ankuesit më tej ndanë pikëpamjen e shprehur nga Gjykata Supreme se nuk kishte 
dyshim se rrethanat faktike që bazonin vendimin për shqiptimin e gjobave tatimore dhe 
ndjekjen penale kishin karakteristika të mjaftueshme të përbashkëta për t’u konsideruar 
si vepra e njëjtë. Në të dyja rastet, baza faktike ishte mosveprimi për deklarimin e të 
ardhurave në kthimin e tatimit.
(c) Nëse dhe kur një vendim konsiderohet përfundimtar në procedurat tatimore

59.  Në parashtrimin e ankuesve, vendimi i organeve tatimore për të vendosur gjobat tatimore 
ishte bërë përfundimtar me forcën e res judicata më 15 dhjetor 2008 në rastin e kërkuesit 
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të parë dhe më 26 dhjetor 2008 në rastin e kërkuesit të dytë, që është, para se Gjykata 
e Qarkut t’i ketë dënuar ata në lidhje me sjelljen e njëjtë, më 2 mars 2009 në rastin e 
kërkuesit të parë dhe më 30 shtator 2009 në rastin e ankuesit të dytë. Pavarësisht nëse 
këto sanksione duhej të konsideroheshin si procedura të ashtuquajtura paralele, vendimet 
për ndëshkimet për çështjet e taksave kundër aplikantëve ishin bërë përfundimtare 
dhe kishin fituar fuqi ligjore para se kërkuesit të ishin dënuar për të njëjtën sjellje nga 
Gjykata e Rrethit Follo dhe Gjykata e Qytetit të Oslos, respektivisht. Subjektimi i tyre 
në dënimin penal në përputhje me rrethanat shkeli parimin ne bis in idem të përcaktuar 
në Nenin 4 të Protokollit nr. 7.
(d) Nëse ka pasur dublikim të procedurave (bis)

60.  Aplikantët argumentuan se ata kishin qenë viktima të dublikimit të procedurave siç ishte 
parashikuar nga Neni 4 i Protokollit nr. 7. Pasi që procedurat administrative në lidhje me 
dënimet tatimore kishin qenë me të vërtetë penale, autoritetet e ndjekjes penale ishin të 
detyruara sipas Nenit 4 të protokollit për ndërprerjen e procedurës penale sapo rezultati 
i grupit administrativ të ishte bërë i formës së prerë. Megjithatë, ata nuk e kishin bërë 
këtë.

61.  Në parashtrimin e aplikantëve, ndërsa procedurat paralele ishin të lejuara sipas ligjit 
norvegjez, përdorimi i kësaj rruge nga autoritetet vendase u kishte mundësuar atyre që të 
bashkërendonin procedurat e tyre dhe të anashkalonin ndalimin e Nenit 4 të Protokollit 
Nr. 7 dhe kështu të bënin mbrojtjen e kësaj dispozite iluzore. Në rastin e aplikantit të 
parë, në veçanti, përdorimi i modelit të procedurës paralele duket se ishte koordinuar si 
një ndërmarrje e përbashkët e organizuar nga prokurorët në bashkëpunim me autoritetet 
tatimore.

62.  Në rastin aktual prokurorët kishin pritur thjesht deri sa autoritetet tatimore kishin 
vendosur të vendosnin dënime tatimore para se të referonin rastin në fjalë për gjykim. 
Procedurat penale dhe administrative ishin koordinuar kështu, me qëllim të kapjes së 
parashtruesve të ankesave me dy grupe të ndryshme të dispozitave penale, në mënyrë që 
të imponohen mbi to dënime të tjera tatimore dhe tatimore dhe të jenë të dënuar për të 
njëjtin sjellje, domethënë rrezik të dyfishtë. Nga pikëpamja e sigurisë ligjore, mundësia 
e kryerjes së procedurave paralele ishte problematike. Qëllimi i fortë i kësaj dispozite 
të Protokollit për të mbrojtur individët nga detyrimi i tyre për të mbajtur një barrë të 
tepruar, sugjeroi se mundësitë e autoriteteve për të ndjekur procedurat paralele duhet të 
jenë të kufizuara.

63.  Nga një perspektivë e procesit të rregullt, ky opsion i përpjekjeve të bashkërenduara 
midis autoriteteve administrative dhe prokuroriale për të përgatitur zhvillimin e 
procedurave paralele ishte në kundërshtim me ndalimin e rrezikut të dyfishtë në Nenin 
4 të Protokollit Nr. 7 dhe jurisprudencën e fundit të Gjykatës, si dhe disa jurisprudenca 
kombëtare. Rrjedhimisht, ky opsion që lejonte procedurat paralele të rregulluara 
ndërmjet autoriteteve të ndryshme në rastin në fjalë ishte e diskutueshme dhe nuk arriti 
të merrte në konsideratë tendencën e aplikantëve dhe interesin kryesor pas Nenit 4 të 
Protokollit Nr. 7.

64.  Gjatë përvojës së tyre “në ankth”, në këtë rast, ankuesit pretendonin se ata kishin përjetuar 
një lehtësim të madh kur aplikanti i parë u thirr nga zyrtari tatimor i cili deklaroi se tani 
mund të “merrte frymë një psherëtimë lehtësimi” për shkak të udhëzimeve të reja me 
shkrim nga Drejtori i Prokurorive Publike, i datës 3 prill 2009, i cili ndaloi ndjekjen 
e dyfishtë dhe dyshimin e dyfishtë, si në rastin e tij. Duke iu referuar Zolotukhinit, 
këto udhëzime parashtruan, ndër të tjera, se në seancën e apelit, nëse gjykata më e ulët 
kishte vendosur për dënim ose shfajësim, prokurori duhet të kërkojë që aktgjykimi të 
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anulohet dhe çështja të hidhet poshtë. Në bazë të këtyre udhëzimeve të reja nga Drejtori i 
Prokurorive Publike dhe fakti që një dënim tatimor ishte klasifikuar si ndëshkim dhe për 
shkak se vendimi mbi ndëshkimin tatimor ishte bërë përfundimtar dhe res judicata për 
aplikantët, ata me arsye kishin pritur që procedurat penale kundër ato do të ndërpriten 
për shkak të ndalimit të rrezikut të dyfishtë në Nenin 4 të Protokollit Nr. 7. Përveç 
kësaj, sipas të njëjtëve udhëzime të reja, të pandehurit e tjerë të cilët ishin akuzuar për 
të njëjtat vepra penale në të njëjtin rast-kompleks nuk kishin pasur dënime tatimore 
të shqiptuara ndaj tyre, sepse ata tashmë ishin dënuar me burgim për shkelje të nenit 
12- 2 të Aktit të Vlerësimit të Taksave. Megjithatë, ankuesit, ndryshe nga të pandehurit 
e tjerë në të njëjtin rast-kompleks, ishin gjykuar dhe dënuar me burgim pavarësisht se 
kishin pasur tatime shtesë dhe një dënim tatimor që u ishte imponuar atyre në lidhje me 
sjelljen e njëjtë. Argumenti i Qeverisë se një konsideratë e rëndësishme ishte nevoja për 
të siguruar barazinë e trajtimit me personat e tjerë të përfshirë në të njëjtën mashtrim 
tatimor, kështu që nuk ishte bindëse. 

65.  Sipas ankuesve, ata kishin ndikuar psikologjikisht edhe më shumë kur, pavarësisht nga 
udhëzimet e mësipërme, prokurorët vazhduan çështjen duke u thirrur në procedurat 
ligjore paralele dhe mohuar kërkesën e kërkuesve që të liroheshin dënimet e tyre nga 
gjykatat e qarkut dhe çështja penale kundër tyre të nxirrej jashtë juridiksionit të gjykatave. 
Në lidhje me këtë, aplikanti i parë ka prodhuar certifikata të ndryshme mjekësore, duke 
përfshirë edhe të një klinikë për kirurgji të zemrës.
2. Qeveria 
(a) Nëse procedimet e para kishin natyrë penale

66.  Qeveria e ka ftuar Dhomën e Madhe të konfirmojë qasjen e marrë në një sërë çështjesh 
para gjykimit të Zolotukhin, domethënë se një numër më i gjerë faktorësh nga kriteret 
e Engel (të formuluara në lidhje me nenin 6) ishin relevante për vlerësimin nëse një 
sanksion ishte “Penal” për qëllimet e Nenit 4 të Protokollit Nr. 7. Ata pohuan se kjo 
pikëpamje duhet të ketë faktorë të tillë si klasifikimi juridik i veprës penale sipas ligjit 
kombëtar; natyra e veprës penale; karakterizimi ligjor kombëtar i sanksionit; qëllimin, 
natyrën dhe shkallën e ashpërsisë; nëse sanksioni është dhënë pas dënimit për një vepër 
penale; dhe procedurat e përfshira në miratimin dhe zbatimin e sanksionit (ata referuan 
Malige k. Francës, 23 shtator 1998, § 35, Raportet e Gjykimeve dhe Vendimeve 
1998-VII, Nilsson k. Suedisë (vendim), nr 73661/01, GJEDNJ 2005-XIII, Haarvig k. 
Norvegjisë 11187/05, 11 dhjetor 2007, Storbråten k. Norvegjisë (vendim), nr. 12277/04, 
1 shkurt 2007, dhe Mjelde k. Norvegjisë (vendim), 11143/04, 1 shkurt 2007 ).

67.  Qeveria pohoi, ndër të tjera, se formulimi dhe objekti i dispozitave të ndryshme 
sugjeronin qartë se nocioni i “procedimit penal” sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 7 ishte 
më i ngushtë se përdorimi i “kriminal” sipas nenit 6. Ajo doli nga Raporti Shpjegues 
në lidhje me Protokollin nr. 7 se formulimi i nenit 4 kishte qenë i destinuar për 
procedurë penale stricto sensu. Në paragrafin 28 të këtij raporti u theksua se nuk duket 
e nevojshme të kualifikohet termi vepër penale si “penale” pasi që dispozita “përmban 
tashmë termat” në procedimet penale” dhe “procedurën penale” është e panevojshme 
çdo specifikim i mëtejshëm në tekstin e vetë nenit”. Në paragrafin 32 u theksua se neni 
4 i Protokollit nr. 7 nuk i ndalonte procedurat “me karakter të ndryshëm (për shembull, 
veprime disiplinore në rastin e një zyrtari)”. Për më tepër, neni 6 dhe neni 4 i Protokollit 
nr. 7 mbrojnë të ndryshme, dhe në të kundërtën, qëllimet. Neni 6 kishte për qëllim 
promovimin e garancive procedurale në procedurën penale.

68.  Qeveria gjithashtu vuri në dukje një numër dallimesh të mëtejshme në lidhje me 
mënyrën në të cilën dy dispozitat ishin interpretuar dhe zbatuar në praktikën gjyqësore të 
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Gjykatës, duke përfshirë karakterin absolut të Nenit 4 të Protokollit Nr. 7 (që nuk mund 
të derogohen sipas Nenit 15) në kundërshtim me qasjen e diferencuar të cilën Gjykata 
e zbatoi në bazë të Nenit 6. Ata iu referuan Jussila k. Finlandës (DhM, nr.73053/01, § 
43, GJEDNJ 2006 XIV), ku Dhoma e Madhe kishte deklaruar se atje ishin “qartazi” 
akuza penale “me peshë të ndryshme” dhe se “kompensimet tatimore ndryshojnë nga 
thelbi i rëndë i së drejtës penale” në mënyrë që “krimi i garantuar nuk do të zbatohet 
domosdoshmërisht me rreptësinë e plotë”.

69.  Duke u bazuar në gamën më të gjerë të kritereve, Qeveria e ftoi Gjykatën të konstatonte 
se dënimet e zakonshme tatimore nuk ishin “penale” sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 7.

70.  Megjithatë, ishte Dhoma e Madhe që të ndiqte qasjen tjetër, bazuar vetëm në kriteret e 
Engel dhe për të gjetur se vendimi mbi ndëshkimet e zakonshme tatimore ishte “penal” 
brenda kuptimit autonom të Nenit 4 të Protokollit nr. 7, ata argumentuan si më poshtë.
(b) Nëse veprat ishin të njëjta (idem)

71.  Duke u pajtuar me arsyetimin dhe konkluzionet e Gjykatës Supreme në rastin e kërkuesit 
të parë (shih paragrafët 20 deri 30 më lart), që Gjykata e Lartë ndoqi me atë të ankuesit 
të dytë (shih paragrafin 37 më lart), Qeveria pranoi që faktet rrethanat që kanë të bëjnë 
me dënimet tatimore dhe rastet e mashtrimit të taksave përfshinin të njëjtit të pandehur 
dhe ishin të lidhura në mënyrë të pandashme së bashku në kohë dhe hapësirë.
(c) Nëse dhe kur një vendim konsiderohet përfundimtar në procedurat tatimore

72.  Gjykata Supreme kishte përfunduar, duke marrë parasysh mbrojtjen efektive dhe 
udhëzimet e qarta, se vendimi i vlerësimit tatimor u bë i formës së prerë pas skadimit të 
afatit prej tre javësh për paraqitjen e ankesës administrative (15 dhe 26 dhjetor 2008 për 
aplikantët e parë dhe të dytë respektivisht), edhe pse afati kohor gjashtëmujor për ngritjen 
e procedurave gjyqësore në bazë të Aktit të Vlerësimit të Taksave, seksioni 11-1 (4), nuk 
kishte mbaruar akoma. Përderisa kjo nuk ishte aspak një pikë vendimtare në rastet e 
aplikantëve (afati për procedimet gjyqësore gjithashtu ka skaduar para përfundimit të 
procedurës penale në vazhdim - më 24 maj dhe 5 qershor 2009 për aplikantët e parë dhe 
të dytë), Qeveria megjithatë pyeti nëse Neni 4 i Protokollit Nr. 7 kërkonte një interpretim 
në këtë kuptim më të rreptë. Ajo dukej e mbështetur mirë nga jurisprudenca e Gjykatës 
se “vendimet kundër të cilave një ankesë e zakonshme ishin të përjashtuara nga fusha e 
garancisë që përmban Neni 4 i Protokollit nr. 7 për aq kohë sa afati për paraqitjen e një 
ankimi të tillë nuk kishte skaduar “(ata iu referuan Zolotukhin, cituar më lart, § 108). 
Mjetet juridike të rregullta përmes procedurave gjyqësore ishin ende në dispozicion të 
aplikantëve për një periudhë prej gjashtë muajsh nga data e vendimit. 
(d) Nëse ka pasur dublikim të procedurave (bis)

73.  Nga ana tjetër, Qeveria, duke u mbështetur ende në analizën e Gjykatës së Lartë, theksoi 
se Neni 4 i Protokollit nr. 7, në rrethana të caktuara lejoi të ashtuquajturat “procedura 
paralele”. Formulimi i kësaj dispozite tregoi qartë se ndaloi përsëritjen e procedurave 
pasi vendimi në procedurën e parë kishte fituar forcën ligjore (“u përpoq ose dënohej 
përsëri ... për të cilin ai ishte liruar ose dënuar më së fundi”). Raporti Shpjegues në lidhje 
me Protokollin Nr. 7 konfirmoi se sundimi ne bis in idem duhej interpretuar relativisht 
ngushtë. Kjo u reflektua në Zolotukhin (cituar më lart, § 83), ku Dhoma e Madhe e kishte 
përmirësuar fushën e dispozitës, duke kufizuar atë në situatën e mëposhtme:

“Garancia e përcaktuar në Nenin 4 të Protokollit Nr. 7 bëhet e rëndësishme për 
fillimin e një ndjekjeje të re, ku një lirim paraprak ose dënim paraprak tashmë e ka fituar 
forcën e res judicata”.

74.  Kjo nënkuptonte a contrario se procedurat paralele - sanksione të ndryshme të vendosura 
nga dy autoritete të ndryshme në procedura të ndryshme të lidhura ngushtë në themel 
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dhe në kohë - ishin jashtë fushëveprimit të dispozitës. Procedura të tilla paralele nuk do 
të përbëjnë fillimin e një ndjekje penale të re, ku një lirim paraprak ose dënim paraprak 
tashmë kishin fituar forcën e res judicata. R.T. k. Zvicrës dhe Nilsson k. Suedisë (të 
dyja përmendur më lart) sqaruan rrethanat në të cilat procedura mund të konsiderohet 
paralele dhe rrjedhimisht e lejuar sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 7.

75.  Megjithatë, sipas analizës së Qeverisë, qasja e Zolotukhin ishte larguar nga një numër 
vendimesh më të fundit, veçanërisht në katër vendimet kundër Finlandës të dhëna më 
20 maj 2014 (ata i’u referuan në veçanti Nykänen k. Finlandës, nr. 11828/11, § 48 dhe 
Glantz k. Finlandës, nr.37394 / 11, § 57), në të cilën paragrafi 83 i Zolotukhinit është 
marrë thjesht si pikënisje, me deklaratën se Neni 4 i Protokollit nr. 7 “ndalon në mënyrë 
të qartë procedurat e njëpasnjëshme nëse grupi i parë i procedurave tashmë është bërë 
i formës së prerë në momentin e fillimit të grupit të dytë (shih, për shembull, Sergej 
Zolotukhin k. Rusisë [DhM], cituar më lart).”

76.  Sipas mendimit të Qeverisë, ky interpretim i shtrirë i Nenit 4 të Protokollit nr. 7 në Nykänen 
(ndër të tjera), që dukej i papajtueshëm me Zolotukhin, duket të supozonte që Neni 4 
i Protokollit nr. 7 kërkoi ndërprerjen e procedurës penale kur njëkohësisht procedura 
morri formë të prerë, ose anasjelltas. Ajo ishte bazuar në një vendim pranueshmërie 
(Zigarella k. Italisë (vendim), nr. 48154/99, GJEDNJ 2002 IX (ekstraktet)) dhe dy 
vendime të Dhomës (Tomasovic k. Kroacisë, nr. 53785/09, 18 tetor 2011 , dhe Muslija 
k. Bosnjë dhe Herzegovinës, nr.32042 / 11, 14 janar 2014). Megjithatë, asnjë nga këto 
raste nuk ofroi një bazë të shëndoshë për një shmangie të tillë.

Rasti i parë, Zigarella, kishte të bënte me procedurat pasuese, jo paralele, në 
kundërshtim me atë që Dhoma kishte marrë. Procedurat penale të mëvonshme, të sjella 
pa njohuritë e autoriteteve për një grup ekzistues të përfunduar (gjithashtu penale), 
ishin ndërprerë kur gjyqtari mori vesh për lirimin përfundimtar në rastin e parë. Në këtë 
situatë, Gjykata kishte zbatuar thjesht efektin negativ të ne bis in idem si rregull i res 
judicata në lidhje me dy grupe të suksesshme të procedurave penale të zakonshme në 
lidhje me të njëjtën vepër penale. 

Dy rastet e tjera, Tomasoviq dhe Muslija, kishin të bënin me procedurat për 
kundërvajtjet sipas ligjit penal “thelbësor”, respektivisht posedimi i drogave të forta 
dhe dhunës në familje (ata iu referuan Jussila, cituar më lart, § 43). Rastet përfshinin në 
mënyrë të qartë dy grupe procedimesh penale në lidhje me një akt. Si grupi i parë dhe 
i dytë ishin iniciuar në bazë të të njëjtit raport policor. Këto situata nuk do të ndodhnin 
në vlerën nominale sipas ligjit kriminal norvegjez dhe nuk kishin fare ngjashmëri me 
sistemet e vendosura dhe tradicionale të procedurave administrative dhe penale në lidhje 
me ndëshkimet tatimore dhe mashtrimet tatimore në fjalë.

77.  Duke kërkuar ndërprerjen e një serie tjetër paralele të pezulluar, që nga data kur procedurat 
e tjera për të njëjtën çështje kishin shkaktuar një vendim përfundimtar, përbënte de facto 
një pengesë procedurale, pasi kishte pak kuptim në fillimin e procedimeve paralele nëse 
një grup duhej të ndërpritej vetëm sepse grupi tjetër ishte bërë i fundit para tij.

78.  Në parashtrimin e Qeverisë, përkundrejt këtij sfondi të mospërputhjes së rinovuar në 
praktikën gjyqësore sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 7, ishte e një rëndësie të veçantë 
për Dhomën e Madhe të rivendoste qasjen e saj në Zolotukhin, duke e konfirmuar këtë 
dispozitë si një rregull të res judicata, dhe të refuzojë qasjen e ndryshme në Nykänen.

79.  Qeveria nuk arriti të shihte konsideratat e politikave prapa Nykänen. Ideja themelore pas 
sundimit të ne bis in idem ishte që të mbrohej nga barra e ekspozimit ndaj procedurave 
të përsëritura (ata iu referuan Zolotukhin, cituar më lart, §107). Një individ duhet të ketë 
siguri se kur një lirim ose dënim kishte fituar forcën e res judicata, ai ose ajo do të mbrohet 



47

nga institucioni i procedurave të reja për të njëjtin akt. Ky konsiderim nuk zbatohej në 
një situatë kur një individ i ishte nënshtruar procedurave të parashikueshme penale dhe 
administrative paralelisht, siç parashihet me ligj, dhe sigurisht jo kur sanksioni i parë 
(ndëshkimet tatimore) ishte, në mënyrë të parashikueshme, marrë parasysh në vendimi 
për sanksionin e dytë (burgim).

80.  Më tej ishte e vështirë të pajtohej pikëpamja se, ndërsa ishin në pritje, procedurat 
paralele ishin qartë jo-problematike sipas Protokollit, me qëndrimin se, sapo një grup të 
kishte arritur një përfundim final, grupi tjetër do të përbënte një shkelje, pavarësisht nëse 
procedura më të buta administrative ose procedurat më të ashpra penale ishin përfunduar 
së pari dhe pavarësisht nëse ky i fundit kishte filluar të parën ose të fundit.

81.  Nykänen gjithashtu kundërshtoi parimet themelore të parashikueshmërisë dhe trajtimit 
të barabartë. Në rast se procedura penale ka fituar forcën e res judicata para procedurës 
administrative, një individ mund të përfundojë duke i shërbyer kohës në burg, ndërsa 
një individ, për të njëjtën vepër penale, thjesht duhet të paguajë një dënim administrativ 
të moderuar. Çështja e përfundimit të procedurës së parë varet nga mënyra se si 
autoritetet tatimore, policia, autoritetet e ndjekjes penale ose gjykatat përparuan dhe 
nëse tatimpaguesi ka përdorur vetë ankesën administrative dhe/ose procedurat ligjore. 
Nykänen do të detyronte shtetet për t’i trajtuar personat në situata të barabarta në mënyrë 
të pabarabartë sipas rastësive të thjeshta. Siç pranohet në Nykänen, “ndonjëherë mund 
të ndodhë që ndonjë nga procedurat paralele bëhet i fundit në fillim, duke krijuar kështu 
një shqetësim rreth trajtimit të pabarabartë”.

82.  Nevoja për efikasitet në trajtimin e rasteve shpesh do të ishte në favor të procedurave 
paralele. Nga njëra anë, duhet të theksohet se, për shkak të njohurive dhe kapaciteteve 
të tyre të specializuara, autoritetet administrative shpesh do të ishin në gjendje të 
vendosnin një sanksion administrativ më shpejt se sa prokuroria dhe gjykatat në kuadër 
të procedurës penale. Për shkak të rolit të tyre të administratës në shkallë të gjerë, 
autoritetet administrative gjithashtu do të ishin më mirë për të siguruar që veprat e 
njëjta të trajtohen në mënyrë të barabartë. Parandalimi i krimit, nga ana tjetër, kërkoi që 
Shteti të mos pengohej nga ndjekja penale dhe ndëshkimi i krimeve brenda procedurave 
tradicionale penale, kur procedurat administrative dhe penale zbuluan vepra penale 
me ashpërsi dhe kompleksitet më të madh se ato që mund të kenë çuar në procesin 
administrativ dhe sanksionimin në radhë të parë. Sipas Qeverisë, rastet e aplikantëve 
ishin shembuj ilustrues të situatave të tilla.

83.  Qeveria vuri në dukje se disa shtete evropiane mbajtën një sistem të dyfishtë të 
sanksioneve në fusha të tilla si ligji tatimor dhe siguria publike (ata iu referuan arsyeve 
të dhëna në mendimin e 12 qershorit 2012 të Avokatit të Përgjithshëm përpara Gjykatës 
së Drejtësisë të Bashkimit Evropian në çështjen Fransson, cituar në paragrafin 51 më 
lart).

84.  Në Norvegji, çështja e procedurave të vazhdueshme paralele nuk ishte e kufizuar 
tek tatimet. Nëse Neni 4 i Protokollit nr. 7 duhet të interpretohej në mënyrë që të 
ndalonte përfundimin e procedurave paralele në vazhdim, nga momenti kur procedura 
administrative ose penale të përfundonte me vendim përfundimtar, do të shkaktonte 
efekte të gjera, të pafavorshme dhe të paparashikueshme në një numri të fushave 
administrativo-juridike. Kjo bëri thirrje për një qasje të kujdesshme. Pyetje të ngjashme 
do të lindnin në një numër shtetesh evropiane me sisteme paralele administrative dhe 
kriminale të vendosura në fusha themelore të ligjit, duke përfshirë taksat.

85.  Konsideratat që bazohen në Nenin 4 të Protokollit nr. 7 aplikohen në një shkallë më 
të vogël kur procedurat në fjalë ishin paralele dhe të njëkohshme. Një i pandehur i cili 
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ishte i vetëdijshëm se ai ose ajo ishte nënshtruar nga autoritetet e ndryshme në dy grupe 
të ndryshme të procedurave të lidhura ngushtë me substancën dhe me kohë, do të ishte 
më pak e prirur të priste që sanksioni i parë i vendosur do të ishte përfundimtar dhe 
ekskluziv në lidhje me tjetrin. Së fundi, arsyetimi i parimit ne bis in idem zbatohej në 
një masë më të vogël ndaj sanksioneve që binin jashtë “thelbit” të së drejtës penale, siç 
janë dënimet tatimore (ata iu referuan arsyetimit në Jussila, cituar më lart, § 43, lidhur 
me në Nenin 6, i cili ishte i zbatueshëm në Nenin 4 të Protokollit nr. 7).

86.  Sa i përket rrethanave specifike, Qeveria në tërësi mbështeti arsyetimin e Gjykatës 
Supreme në rastin e ankuesit të parë (shih paragrafin 29 më lart) dhe atë të Gjykatës 
së Lartë në rastin e ankuesit të dytë (shih paragrafin 39 më lart) se atje ishte një lidhje 
mjaftushëm e ngushtë në substancë dhe kohë. Asnjë nga aplikantët nuk kishte pritshmëri 
të ligjshme se do ti nënshtrohej vetëm procedurave administrative dhe sanksioneve. 
Për të shmangur një rezultat që do të binte në kundërshtim me kërkesën themelore të 
trajtimit të barabartë, qeveria shpjegoi se, aplikantët kishin, “në mënyrë të barabartë me” 
E.K. dhe B.L. të cilët ishin të pandehur në të njëjtin rast-kompleks (shih paragrafët 12-
13 më lart), secili u dënua me burgim në procedurë penale pasi kishte pasur një shtesë 
prej 30% të tatimit administrativ. 
3. Palët e treta ndërhyrëse

87.  Ndërhyrjet e palëve të treta u përqëndruan kryesisht në dy pika; së pari interpretimin 
e mbiemrit “penale” në Nenin 4 të Protokollit nr. 7 dhe marrëdhënien ndërmjet kësaj 
dispozite dhe të dy Nenit 6 (drejtim penal) dheNnenit 7 të Konventës; dhe së dyti 
shkallën në të cilën procedurat paralele janë lejuar sipas Protokollit (trajtohen nën nën-
titujt (a) dhe (b) më poshtë).
(a) Nëse grupi i parë i procedimeve ka lidhje një çështje “penale”

88.  Qeveritë e Republikës Çeke dhe Francës u bashkuan me Qeverinë e paditur duke 
vëzhguar se vendimi i Zolotukhin nuk hoqi në mënyrë eksplicite gamën më të gjerë të 
kritereve për përcaktimin e karakterit të procedurës për t’u vlerësuar sipas Nenit 4 të 
Protokollit nr. 7 dhe se Gjykata në vetvete kishte konsideruar, ndër të tjera, që procedurat 
për gjobat tatimore të mos përfshihen në thelbin e së drejtës penale dhe në këtë mënyrë 
të zbatonin garanci më të rrepta sipas Nenit 6 (ata përmendën Jussila, përmendur më 
lart, § 43 në gjobë). Qeveria Çeke e ftoi Gjykatën të qartësojë në radhë të parë nëse në 
çfarë kushtesh, sipas të cilave raste, duhet të zbatohen kritere më të gjera.

89.  Qeveria Bullgare, duke iu referuar formulimit të dispozitës dhe qëllimit të saj, pohoi 
se vetëm veprat penale tradicionale bien brenda Nenit 4 të Protokollit nr. 7. Ndërsa 
zgjerimi i fushës së Nenit 6 ishte i rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtës për një gjykim 
të drejtë, qëllimi i dispozitës në Protokoll ishte i ndryshëm. Duke iu referuar vendimit 
të Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Green k. Shteteve të 
Bashkuara, 355 US 194 (1957), ata theksuan se klauzola e dyfishtë rrezikoi një individ 
të jetë i nënshtruar ndaj rreziqeve të gjykimit dhe dënimit të mundshëm më shumë se një 
herë për një vepër të dyshuar. Ideja themelore ishte se Shteti me të gjitha burimet dhe 
fuqinë e tij nuk duhet të lejohet të bëjë përpjekje të përsëritura për të dënuar një individ 
për një vepër të dyshuar, duke e nënshtruar atë në siklet, shpenzime dhe vuajtje dhe duke 
e detyruar atë të jetojë në gjendje të vazhdueshme ankthi dhe pasigurisë, si dhe rritjen 
e mundësisë që, ndonëse i pafajshëm, të gjykohet fajtor. Një interes i dytë me rëndësi 
jetike ishte ruajtja e përfundimit të gjykimeve.

90.  Qeveria franceze bëri parashtresa të gjera (paragrafët 10 deri 26 të vërejtjeve të tyre) 
mbi interpretimin e Neneve 6 dhe 7 të Konventës dhe të Nenit 4 të Protokollit nr. 7. 
Duke iu referuar Perinçek k. Zvicrës ([DhM], nr. 27510/08, § 146, 15 tetor 2015), ata 
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argumentuan se termat e përdorur në Nenin 4 të Protokollit Nr. 7, të cilat ndryshonin 
nga ato në Nenin 6 § 1 të Konventës, duhet të rezultojnë në miratimin e kritereve më të 
ngushta që i shërbejnë parimit i ne bis in idem i mbrojtur nga Neni 4 i Protokollit Nr. 7. 
Neni 7 i Konventës i referohet nocioneve të dënimit (“fajtor” në anglisht, “condamné” në 
frëngjisht), “vepër penale” (“shkelje” në frëngjisht) dhe “denim” (“peine” në frëngjisht) 
gjithashtu u gjetën në Nenin 4 të Protokollit Nr. 7. Për më tepër, mbrojtja e ofruar nga 
Neni 7 i Konventës, si ajo e ofruar nga Neni 4 i Protokollit Nr. 7, kishte të bënte me 
komponentët esenciale të procedurës penale, të kuptuara në një kuptim të ngushtë. Kjo u 
vërtetua nga fakti se asnjë përjashtim nga detyrimet në fjalë nuk ishte lejuar sipas Nenit 
15, ndërsa ky nen ka parashikuar derogimin nga Neni 6.

91.  Pas kësaj, për arsye të qëndrueshmërisë, Gjykata, në zbatim të Nenit 4 të Protokollit 
nr. 7, duhet të mbështetet vetëm në kriteret që kishte formuluar në kuadrin e Nenit 7 të 
Konventës, duke i sqaruar ato në mënyrë që t’i caktojë fjalët “në procedurën penale”, siç 
përdoret në Nenin 4, kuptimin e ngushtë që kërkohej. Në kërkimin për të përcaktuar nëse 
një masë është brenda fushëveprimit të këtij të fundit, Gjykata duhet të marrë parasysh: 
klasifikimin juridik të veprës penale në ligjin vendas; qëllimin dhe natyrën e masës 
përkatëse; nëse masa është dhënë pas dënimit për veprën penale; ashpërsia e dënimit, 
duke u kuptuar se ky nuk ishte një element vendimtar; (dhe në veçanti nëse masa është 
miratuar nga një organ që mund të karakterizohej si gjykatë dhe që gjykoi elementet 
e një vepre penale të konsideruar si penale sipas kuptimit të Nenit 6 të Konventës). E 
fundit nga këto kritere ishte me rëndësi të madhe duke marrë parasysh formulimin dhe 
qëllimin aktual të Nenit 4 të Protokollit Nr. 7. 

92.  Në dritën e këtyre kritereve, nuk mund të konsideroheshin si pjesë e fushëveprimit të 
Nenit 4 të Protokollit Nr. 7, gjobat tatimore të cilat nuk ishin klasifikuar si penale në të 
drejtën e brendshme, të cilat ishin të natyrës administrative dhe të destinuara vetëm si 
sanksion për tatimpaguesit që nuk kishin respektuar detyrimet fiskale, të cilat nuk janë 
dhënë për dënimim për një vepër penale dhe të cilat nuk janë vendosur nga një organ 
gjyqësor.

93.  Qeveria zvicerane parashtroi se përjashtimi i vetëm i lejuar - sipas Nenit 4 § 2 të 
Protokollit nr. 7 - ishte rihapja e çështjes ‘në përputhje me ligjin dhe procedurën penale 
të Shtetit në fjalë”. Në kohën e miratimit të Protokollit në vitin 1984, përjashtime të 
tjera, të tilla si ato të lejuara më pas nga jurisprudenca përkatëse, nuk ishin parashikuar - 
dhe nuk kërkonin një dispozitë të tillë duke pasur parasysh fokusin thelbësisht kriminal 
të mbrojtjes në fjalë. Koncepti i ngushtë i garancisë u konfirmua në mënyrë të qartë 
në Nenin 4 § 3, i cili përjashtoi çdo derogim sipas Nenit 15 të Konventës në lidhje me 
mbrojtjen e parashikuar nga Neni 4 § 1. Garancia ne bis in idem u vendos në mënyrë të 
barabartë (Neni 2, Neni 3, Protokolli nr. 6, Neni 2, Protokolli nr. 13), ndalimi i torturës 
(Neni 3), ndalimi i skllavërisë (Neni 4) dhe parimi i mosndimit të dënimit pa ligj (Neni 
7). Këto elemente u milituan në favor të një interpretimi kufizues të mbrojtjes. Rasti 
për një qasje të tillë do të ishte akoma më bindëse nëse Dhoma e Madhe do të ruante 
praktikën që çdo “akuzë penale” në kuptimin autonom të nenit 6 § 1 ishte po aq e tillë 
që të tërhiqte zbatimin e Nenit 4 të Protokollit nr. 7 (shih paragrafin 100 më poshtë).
(b) Duplikimi i procedurave (bis)

94.  Qeveria bullgare nuk gjeti asnjë arsye për t’u larguar nga qasja në R.T. k. Zvicrës dhe 
Nilsson k. Suedisë (të dy të përmendura më lart) në kontekstin e kundërvajtjeve në 
trafikun rrugor dhe në fusha të rëndësishme që lidhen me funksionimin e shtetit siç janë 
tatimet. Procedurat paralele tatimore që përfundojnë në gjobat tatimore dhe procedurat 
penale për hetimin e mashtrimit tatimor ishin të lidhura ngushtë në themel dhe në kohë. 
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Gjithashtu, Gjykata kishte pranuar që shtetet kontraktuese gëzonin një kufi të gjerë 
vlerësimi gjatë hartimit dhe zbatimit të politikave në fushën e tatimeve dhe se Gjykata 
do të respektojë vlerësimin e legjislativit për çështje të tilla, nëse nuk ka asnjë bazë të 
arsyeshme. Një sistem që lejonte procedurat paralele në çështjet e taksave dukej të binte 
brenda kufijve të vlerësimit të Shtetit dhe nuk u shfaqën në vetvete për të kundërshtuar 
ndonjë nga parimet e mbrojtura në Konventë, përfshirë garancinë kundër dënimit të 
dyfishtë.

95.  Qeveria Çeke ka shtuar katër argumente për ruajtjen e ekzistencës së sistemeve të dyfishtë 
të sanksionimit: (1) çdo lloj sanksioni ka ndjekur qëllime të ndryshme; (2) ndërkohë që 
procedurat penale duhet të jenë në përputhje me garancitë e rrepta të gjykimit të drejtë, 
përmbushja e të cilave shpesh ka harxhuar kohë, sanksione administrative të nevojshme 
për të përmbushur kërkesat e shpejtësisë, efektivitetit dhe qëndrueshmërisë së sistemit 
tatimor dhe buxhetit të shtetit; (3) zbatimi strikt i parimit ne bis in idem ndaj tatimeve 
paralele dhe procedurave penale mund të mposhtin trajtimin e krimit të organizuar në 
masë të madhe nëse vendimi i parë, zakonisht administrativ, do të pengonte një hetim 
penal që çonte në shpalljen e rrjetet e mashtrimit të organizuar, pastrimit të parave, 
përvetësimit dhe krimeve të tjera të rënda; (4) renditjen e autoriteteve që vendosin në një 
rast të veçantë. Së fundmi, Qeveria Çeke tërhoqi vëmendjen në rastet e disa procedurave 
administrative të ngjashme.

96.  Qeveria Franceze ishte e mendimit se arsyetimi i miratuar në R.T. k. Zvicrës dhe Nilsson 
k. Suedisë mund të transpozohen në fushën e tatimit duke pasur parasysh qëllimet e 
ndjekura nga shtetet në atë fushë, qëllimet e procedurës penale dhe ato të ndjekura nga 
dhënia e gjobave tatimore të ndryshme (i) dhe ku ekzistonte një lidhje e mjaftueshme në 
mes të procedurës fiskale dhe penale (ii): 
(i)  Procedimi penal për evazion fiskal duhet të përbëjë një përgjigje të përshtatshme 

dhe të qëndrueshme ndaj sjelljes së dënueshme. Qëllimi i tij kryesor ishte të 
ndëshkonte format më të rënda të sjelljes së keqe. Në vendimin e saj në Rosenquist 
k. Suedisë ((dhjetor), nr. 60619/00, 14 shtator 2004), Gjykata kishte vërejtur se 
qëllimi i ndjekjes penale të veprës penale të evazionit fiskal ndryshonte nga ai i 
vendosjes së një dënimi fiskal, të cilët kërkojnë të sigurojnë themelet e sistemit 
kombëtar të taksave.

Procedurat penale për evazion fiskal kishin gjithashtu një funksion shembullor, 
sidomos kur u zbuluan lloje të reja mashtrimi, me qëllim që të shmangnin 
shmangësit e mundshëm të taksave që të mos zbrisnin atë rrugë të veçantë. Jo për të 
sjellë rastet më të rënda të evazionit fiskal në gjykim ku një gjobë tatimore tashmë 
ishte vendosur do të ishte të privonte shtetin nga forca shembullore dhe publikimi 
i dhënë nga dënimet penale në raste të tilla.

Në rast se një hetim gjyqësor në një çështje të evazionit fiskal është vënë 
në lëvizje para një kontrolli nga autoriteti tatimor, një detyrim për të ndërprerë 
veprimin e dytë pasi rezultati i parë të jetë bërë i formës së prerë, do të inkurajonte 
tatimpaguesin që ta lirojë kriminelin procedurat mund të arrijnë një përfundim 
të shpejtë, pa mohuar akuzën, në mënyrë të tillë që këto procedura të ndërpriten 
përpara auditimit tatimor dhe sanksionet administrative, të cilat në përgjithësi 
paraqesin shuma shumë më të mëdha, do të shmangeshin.

Në një situatë të tillë, një tatimpagues nën hetim do të ishte në gjendje të 
zgjedhë për çfarëdo procedure të ofruar rezultatin më të favorshëm; kjo me siguri do 
të zvogëlojë nga forca bindëse e veprimit nga ana e Shtetit për të ndëshkuar sjelljen 
më të dënueshme në këtë fushë. Do të ishte vërtet paradoksale për tatimpaguesit që 
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kishin kryer format më serioze të mashtrimit tatimor dhe që ishin ndjekur penalisht 
për një vepër të tillë, për të marrë dënime më pak të rënda.

Në përfundim, veprimi plotësues penal dhe administrativ ishte thelbësor në 
trajtimin e rasteve më të rënda të mashtrimit të taksave dhe do të ishte artificiale të 
shihet se, thjesht për shkak se dy grupe të procedurave dhe dy autoritete hynë në 
veprim, të dy format e sanksionit nuk formonin tërësisht koherent në përgjigje të 
këtij lloji të veprës penale. Të dyja llojet e procedurave ishin në të vërtetë të lidhura 
ngushtë dhe për këtë arsye duhet të jetë e mundur që të dyja të ndiqen.

(ii)  Në rastet kundër Finlandës të datës 20 maj 2014, kriteri kryesor i identifikuar nga 
Gjykata për refuzimin e lejimit të një serie të dytë të procedurave ishte pavarësia 
e plotë e procedurës fiskale nga njëra anë dhe procedimi penal nga ana tjetër. 
Megjithatë, procedurat fiskale dhe penale duhet të konsiderohen si të lidhura në 
thelb dhe në kohën kur ka pasur shkëmbim informacioni ndërmjet dy autoriteteve 
dhe ku dy grupet e procedimeve ishin kryer njëkohësisht. Faktet e rastit do të 
demonstronin natyrën plotësuese të procedurave.

Si ilustrim, Qeveria dha një studim të detajuar të mënyrës në të cilën, sipas sistemit 
francez, procedurat kriminale dhe fiskale ishin ndërthurur, se si ato u mbivendosën 
në ligj dhe në praktikë dhe u kryen në të njëjtën kohë. Parimi i proporcionalitetit 
nënkupton që shuma e përgjithshme e gjobave të vendosura nuk duhet të tejkalojë 
shumën më të lartë që mund të imponohet në lidhje me secilën prej llojeve të dënimit.

Në përcaktimin nëse procedurat penale dhe fiskale mund të konsiderohen si 
të lidhura ngushtë me kohë, llogaria duhet të merret vetëm nga faza e vlerësimit 
nga autoriteti tatimor dhe ai i hetimit gjyqësor. Këto dy faza duhet të vazhdojnë 
njëkohësisht ose të ndahen vetëm me një interval kohor shumë të shkurtër. Nga 
ana tjetër, ajo nuk duket e rëndësishme, në vlerësimin e afërsisë së lidhjes në kohë 
midis dy grupeve të procedimeve, për të shqyrtuar kohëzgjatjen e procedurave 
gjyqësore para gjykatave të thirrura për të dhënë gjykimin në çështjen penale dhe 
të sundojë mbi vlefshmërinë e gjobave tatimore. Duhet të kihet parasysh se koha 
e reagimit të gjykatave të ndryshme varet nga faktorët e jashtëm, ndonjëherë që i 
atribuohen tatimpaguesit në fjalë. Ai ose ajo mund të zgjedhë që me qëllim të zgjasë 
procedurat në njërën nga gjykatat duke paraqitur një numër të madh kërkesash, ose 
duke paraqitur dokumente të shumta me shkrim, të cilat më pas do të kërkonin 
shkëmbimin e argumenteve ose përsëri duke paraqitur ankesa. 

Shteteve duhet t’u sigurohet një hapësirë e vlerësimit në përcaktimin e 
dënimeve adekuate për llojet e sjelljes që mund të shkaktojnë forma të ndryshme 
dëmi. Duke siguruar një përgjigje të vetme, shteti duhet të jetë në gjendje t’i caktojë 
një numri të - autoriteteve gjyqësore dhe administrative - detyrën e dhënies së një 
përgjigjeje të përshtatshme.

97.  Qeveria Greke pohoi se ekzistimi i procedurave të veçanta dhe të njëpasnjëshme, 
gjatë së cilës masat e njëjta ose të ndryshme të një natyre kriminale ishin vendosur 
ndaj një aplikanti, ishin faktori përcaktues dhe vendimtar për nocionin e “përsëritjes” 
(“bis”). Parimi ne bis in idem nuk ishte shkelur në rast se masat e ndryshme të një 
natyre “kriminale”, megjithëse të dallueshme nga njëra tjetra, ishin të vendosura nga 
autoritetet e ndryshme, përkatësisht penale dhe administrative, të cilat i konsideronin të 
gjitha sanksionet në tërësinë e tyre kur u mblodhën ndëshkimi (ata iu referuan R.T. k. 
Zvicrës, përmendur më lart).

98.  Nga ana tjetër, Qeveria Greke vuri në dukje çështjen Kapetanios dhe të tjerët k. Greqisë 
(nr. 3453/12, 42941/12 dhe 9028/13, §72, 30 prill 2015), në të cilën Gjykata kishte 



52

konstatuar se parimi i ne bis idem në parim nuk do të shkelet kur të dyja sanksionet, 
respektivisht heqja e lirisë dhe një gjobë monetare, janë vendosur në kontekstin e një 
procedure të vetme gjyqësore. Pavarësisht nga ky shembull, ishte e qartë se Gjykata 
i kushtoi rëndësi të madhe faktit se dhënia e gjobave penale dhe administrative ishte 
objekt i një vlerësimi të përgjithshëm gjyqësor.

99.  Megjithatë, ata nuk u pajtuan me pikëpamjen e mbajtur nga Gjykata e Lartë Norvegjeze 
në rastin në fjalë, se procedurat paralele ishin të paktën deri diku të lejueshme sipas 
Nenit 4 të Protokollit Nr. 7. Kjo u mbështet fuqimisht nga vendimi i GJED në çështjen 
Fransson (ata iu referuan § 34 të vendimit, të cituar në paragrafin 52 më lart).

GJED kishte specifikuar se ishte detyrë e gjykatës referuese të përcaktojë, në dritën 
e kritereve të vendosura, nëse kombinimi i gjobave tatimore dhe ndëshkimeve penale të 
parashikuara nga ligji kombëtar duhet të shqyrtohen në lidhje me standardet kombëtare, 
dmth. analoge me ato që zbatohen për shkeljet e ligjit kombëtar të një natyre dhe rëndësi 
të ngjashme, kur zgjedhja e gjobave mbetet në diskrecionin e shtetit anëtar; kështu që ishte 
për gjykatat kombëtare të përcaktonin nëse kombinimi i gjobave ishte në kundërshtim me 
ato standarde, për sa kohë që dënimet e mbetura ishin efektive, proporcionale dhe bindëse 
(ata iu referuan § 37 të vendimit, cituar në paragrafin 52 më lart).

Vendimi i lartpërmendur i GJED-së u duk relevant për rastin në fjalë. Më konkretisht, 
në kuadër të një interpretimi të tillë, mund të konkludohej mutatis mutandis se gjyqtarët 
vendas kishin vërtetuar me të drejtë, sipas gjykimit të tyre, që u gjetën nga GJED, se 
kombinimi i sanksioneve në fjalë, të vendosura përmes të ashtuquajturës “procedurat 
paralele”, pas ndërveprimit të ngushtë midis dy autoriteteve të ndryshme, nuk kishin 
shkelur standardet kombëtare, pavarësisht nga fakti se gjykatësit vendas kishin vlerësuar 
në thelb sanksionet tatimore si të një natyre kriminale. Duke pasur parasysh argumentet 
e paragrafit 97 më lart, mund të konkludohet në mënyrë të arsyeshme që procedurat 
paralele, duke imponuar sanksione të ndryshme përmes autoriteteve të ndryshme, të 
qarta qartë nga ligji, nuk ishin të ndaluara nga Neni 4 i Protokollit Nr. 7, i lidhur ngushtë 
në themel dhe në kohë. Ky test iu përgjigj pyetjes kritike nëse kishte pasur përsëritje.

100. Qeveria Zvicerane, duke u mbështetur në Zolotukhin (cituar më lart, § 83), pohoi se 
garancia e përcaktuar në Nenin 4 të Protokollit nr. 7 u bë relevante për institucionin e 
një prokurorie të re, ku një lirim paraprak ose dënim tashmë kishin fituar forcën e res 
judicata. Një situatë në të cilën procedurat penale nuk ishin përfunduar në kohën në të 
cilën ishte nisur një procedurë administrative nuk ishte, në vetvete, problematike në 
lidhje me parimin ne bis in idem (ata iu referuan, mutatis mutandis, Kapetanios dhe të 
tjerë, cituar më lart, § 72). Ajo pasoi që procedurat paralele ishin të lejuara sipas Nenit 
4 të Protokollit nr. 7. Rasti aktual i dha Dhomës së Madhe mundësinë për të riafirmuar 
këtë linjë të autoritetit.

Arsyetimi për një sistem të dyfishtë ka qëndruar kryesisht në natyrën dhe qëllimet 
e veçanta të ndjekura nga, ligji administrativ (parandalues dhe edukativ) nga njëra anë, 
dhe e drejta penale (ndëshkuese) nga ana tjetër.

Ndonëse nocioni i “akuzës penale” në Nenin 6 kishte, në dritën e kritereve të Engel, 
ishte shtrirë përtej kategorive tradicionale të së drejtës penale (malum në vetvete) për 
të mbuluar fushat e tjera (malum quia prohibitum), kishte akuza penale me peshë të 
ndryshme. Në rastin, për shembull, të ndëshkimeve tatimore - të cilat binin jashtë thelbit 
të rëndë të së drejtës penale - garancitë nën kreun kriminal të Nenit 6 të Konventës nuk 
duhet të zbatohen domosdoshmërisht me rreptësinë e tyre të plotë (ata iu referuan Jussila, 
përmendur më lart, § 43). Kjo duhet të merret parasysh kur përcaktohet fushëveprimi i 
zbatimit të Nenit 4 të Protokollit Nr. 7.
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Parashikueshmëria e vendosjes kumulative të sanksioneve administrative dhe 
penale ishte një element tjetër që duhej marrë parasysh në vlerësimin e sistemit të 
dyfishtë (ata iu referuan Maszni k. Rumanisë, nr 59892/00, 21 shtator 2006, § 68).

Sipas pikëpamjes së Qeverisë Zvicerane, Zolotukhin nuk duhet të interpretohet ose 
të zhvillohet në atë mënyrë që të përfshijë gamën e plotë të sistemeve që parashikojnë 
sanksione administrative dhe penale për veprat penale, pa marrë parasysh faktin se 
autoritetet e ndryshme, që posedojnë kompetenca të ndryshme dhe ndjekin synime të 
veçanta, mund të thirren për të dhënë vendime për të njëjtin grup faktesh. Në të gjitha 
rastet, ky përfundim ishte bindës në rastet kur kishte lidhje mjaft të ngushtë në thelb dhe 
në kohë ndërmjet procedurës penale nga njëra anë dhe procedurës administrative nga 
ana tjetër, siç kërkohej nga Gjykata (ata iu referuan rasteve të mëposhtme ku Gjykata 
ishte e bindur se ky kusht ishte plotësuar: Boman k. Finlandës, nr 41604/11, § 41, 17 
shkurt 2015, duke iu referuar R.T. k. Zvicrës dhe Nilsson k. Suedisë, të dy përmendur më 
lart, dhe gjithashtu Maszni, cituar më lart). Qeveria Zvicerane e ftoi Dhomën e Madhe 
të shfrytëzonte rastin e ofruar nga rasti aktual për të ripohuar këtë qasje, e cila nuk ishte 
e ndaluar në vetvete në praktikën e saj gjyqësore.
4. Vlerësimi i Gjykatës

101. Gjykata së pari do të rishikojë praktikën e saj ekzistuese relevante për interpretimin 
dhe zbatimin e rregullave të ne bis in idem të përcaktuara në Nenin 4 të Protokollit nr. 
7 (nëntitullat “(a)” në “(c)” më poshtë). Në dritën e këtij shqyrtimi, ajo do të kërkojë të 
nxjerrë konkluzione të tilla, të nxjerrë parime të tilla dhe të shtojë sqarime të tilla që janë 
të nevojshme për shqyrtimin e rastit aktual (nën titulli “(d)” më poshtë). Së fundi, ajo do 
të zbatojë sundimin e parimit ne bis in idem, ashtu siç interpretohet nga ai, për faktet e 
pretenduara nga aplikantët (nën titulli “(e)” më poshtë).
(a) Çështje të përgjithshme të interpretimit

102. Duhet të theksohet se në parashtresat e palëve dhe të ndërhyrësve të palës së tretë, 
vështirë se kishte ndonjë mosmarrëveshje lidhur me kontributin më të rëndësishëm të 
vendimit të Dhomës së Madhe në Zolotukhin (cituar më lart), i cili duhej të qartësonte 
kriteret në lidhje me vlerësimin nëse vepra penale për të cilën një aplikant ishte 
gjykuar ose dënuar në grupin e dytë të procedurës ishte i njëjtë (idem) me atë për të 
cilin vendimi ishte marrë në grupin e parë (shih §§ 70-84 të vendimit). As nuk kishte 
ndonjë mosmarrëveshje thelbësore lidhur me kriteret e përcaktuara në atë vendim për të 
përcaktuar kur ishte marrë një vendim “i formës së prerë”.

103. Në të kundërt, pikëpamje të ndryshme u shprehën në lidhje me metodën që do të 
përdoret për të përcaktuar nëse procedurat lidhur me vendosjen e gjobave tatimore ishin 
“kriminale” për qëllimet e Nenit 4 të Protokollit Nr. 7 - kjo është një çështje që mund të 
ketë implikime për aplikueshmërinë e ndalimit të kësaj dispozite të rrezikut të dyfishtë.

104. Përveç kësaj, ka pasur qasje kontradiktore (sidomos midis aplikantëve, nga njëra anë, dhe 
Qeverisë së paditur dhe qeverive të ndërhyrjes, nga ana tjetër) në lidhje me dyfishimin e 
procedurave, në veçanti shkallën në të cilën duhen lejuar procedurat paralele ose dyfishe 
sipas Nenit 4 të Protokollit Nr. 7.
(b) Kriteret përkatëse për të përcaktuar nëse grupi i parë i procedimeve ishte 
“penal”: Qasje të ndryshme në praktikën gjyqësore

105. Në Zolotukhin (përmendur më lart), për të përcaktuar nëse procedurat në fjalë mund 
të konsiderohen si “penale” në kontekstin e Nenit 4 të Protokollit Nr. 7, Gjykata 
zbatoi tre kriteret e Engel të zhvilluara më parë për qëllimet e Nenit 6 të Konventës: 
(1) “klasifikimin juridik të veprës penale sipas ligjit kombëtar”, (2) “natyra e veprës 
penale” dhe (3) shkalla e ashpërsisë së dënimit që personi në fjalë rrezikon të shkaktojë 
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- dhe kriteret e treta janë alternative, jo domosdoshmërisht kumulative, ndërkohë që 
një qasje kumulative nuk është përjashtuar. Vendimi i Zolotukinit, nuk pasqyronte 
vijën e arsyetimit të ndjekur në një varg rastesh të mëparshme (shih, për shembull, 
Storbråten, cituar më lart), duke përfshirë një gamë jo të plotë (“të tillë si”) dhe më të 
gjerë e faktorëve, pa treguar peshën e tyre ose nëse ato ishin alternative ose kumulative. 
Qeveritë e Francës dhe Norvegjisë tani po ftojnë Gjykatën të përdorë mundësinë e këtij 
vendimi për të pohuar se është i fundit dhe një test më i gjerë që duhet të zbatohet (shih 
paragrafët 66-68 dhe 90-91).

106. Një numër argumentesh që shkojnë në drejtim të një qasjeje të tillë interpretuese 
ekzistojnë, në veçanti që Neni 4 i Protokollit Nr. 7 është menduar me sa duket nga 
hartuesit e tij për procedurat penale në kuptimin e ngushtë dhe se - ndryshe nga Neni 
6, por si Neni 7 - është një e drejtë e pashmangshme sipas Nenit 15. Përderisa Neni 
6 kufizohet në përfshirjen e garancive të drejta për dëgjimin e procedurës penale, 
ndalimi i rrezikut të dyfishtë në Nenin 4 të Protokollit nr. 7 ka implikime të caktuara 
- potencialisht të gjera - për mënyrën e zbatimit të ligjit vendor mbi ndëshkimet 
penale dhe administrative në një gamë të gjerë aktivitetesh. Ky nen i fundit përfshin 
një vlerësim më të detajuar të së drejtës materiale penale, meqë ekziston nevoja për të 
përcaktuar nëse veprat përkatëse kanë të bëjnë me sjelljen e njëjtë (idem). Këto dallime, 
mungesa e konsensusit midis sistemeve vendase të Shteteve Kontraktuese dhe vullnetit 
të ndryshueshëm të Shteteve për t’u detyruar nga Protokolli dhe margjinën e gjerë të 
vlerësimit që duhet të gëzohen nga Shtetet në vendosjen e sistemeve dhe politikave të 
tyre penale në përgjithësi (shih Nykänen, cituar më lart, § 48 dhe, mutatis mutandis, 
Achour k. Francës [DhM], 67335/01, § 44, GJEDNJ 2006 IV) janë mjaft të aftë për 
të justifikuar një gamë më të gjerë të kritereve të zbatueshmërisë, me një komponent 
më të fortë të ligjit kombëtar, siç përdoret për Nenin 7 dhe që përdoret më parë (para 
Zolotukhin), për Nenin 4 të Protokollit nr. 7, dhe kështu një fushë zbatimi më të ngushtë, 
sesa rasti sipas Nenit 6.

107. Megjithatë, ndërsa është e vërtetë, siç është theksuar, se vendimi Zolotukhin nuk ishte i 
qartë për këtë çështje, Gjykata duhet të bëjë një zgjedhje të qëllimshme në atë vendim 
për të zgjedhur kriteret e Engel si provë model për përcaktimin nëse procedurat në fjalë 
ishin “penale” për qëllimet e Nenit 4 të Protokollit nr. 7. Nuk duket e justifikuar që 
Gjykata të largohet nga kjo analizë në rastin në fjalë, pasi ka konsiderata me peshë 
që e konsiderojnë favorizim të një zgjedhjeje të tillë. Parimi ne bis in idem ka të bëjë 
kryesisht me procesin e dytë, i cili është objekt i Nenit 6 dhe është më pak i lidhur për 
përmbajtjen e ligjit penal sesa për Nenin 7. Gjykata e konsideron më të përshtatshme, 
për konsistencën e interpretimit të Konventës të marrë si një e tërë, për zbatimin e 
parimit të qeverisur nga kriteret e njëjta, më të sakta si në Engel. Kjo, siç u tha më lart, 
kur parimi ne bis in idem është gjetur të jetë i zbatueshëm, ekziston një nevojë evidente 
për një qasje të kalibruar në lidhje me mënyrën në të cilën parimi zbatohet në procedurat 
që kombinojnë dënimet administrative dhe penale. 
(c) Praktika gjyqësore e konventës mbi procedurat e dyfishta
(i) Çfarë është thënë në vendimin Zolotukhin

108. Zolotukhin kishte të bënte me dy grupe procedurash, të dyja që kishin të bënin me 
sjelljen e padisiplinuar kundrejt një zyrtari publik dhe në të cilin rezultati i procedurave 
administrative ishte bërë përfundimtar edhe para fillimit të procedurës penale (shih 
Zolotukhin, cituar më lart, §§ 18- 20 dhe 109). Kontributi më i rëndësishëm i vendimit 
të Zolotukinit ishte mbajtja se përcaktimi nëse veprat në fjalë ishin të njëjta (idem) duhej 
të vareshin nga një vlerësim i bazuar në fakte (ibid., § 84), në vend që, për shembull, 
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mbi vlerësimin formal të përbërë nga krahasimi i “elementeve thelbësore” të veprave 
penale. Ndalimi ka të bëjë me ndjekjen penale ose gjykimin për një “vepër” të dytë, 
përderisa kjo e fundit rrjedh nga fakte ose fakte identike të cilat janë thelbësisht të njëjta 
(ibid., § 82).

109. Për më tepër, duke kujtuar se qëllimi i Nenit 4 të Protokollit nr. 7 ishte ndalimi i 
përsëritjes së procedurave penale të përfunduara me vendim “të formës së prerë” (“res 
judicata”), vendimi Zolotukhin përcaktoi se vendimet kundër të cilave një ankes ishte 
përjashtuar nga fushëveprimi i garancisë në Protokollin nr. 7, për aq kohë sa afati për 
paraqitjen e një ankimi të tillë nuk kishte skaduar.

110. Gjykata gjithashtu pohoi fuqishëm që Neni 4 i Protokollit Nr. 7 nuk ishte i kufizuar 
në të drejtën që të mos ndëshkohej dy herë, por që të zgjaste për të drejtën të mos 
ndiqej penalisht ose të gjykohej dy herë. Po të mos ishte kështu, nuk do të kishte qenë 
e nevojshme të përdoret fjala “e provuar”, si dhe fjala “e dënuar” meqë kjo do të ishte 
thjesht dublikim. Prandaj, Gjykata përsëriti se Neni 4 i Protokollit Nr. 7 aplikohej edhe 
kur individi ishte thjesht i ndjekur në procedurat që nuk kishin rezultuar me dënim. Neni 
4 i Protokollit nr. 7 përmbante tre garanci të dallueshme dhe me kusht që, për të njëjtën 
vepër, askush nuk duhet (i) mund të gjykohej, (ii) të gjykohej, ose (iii) të dënohej (ibid., 
§ 110).

111. Duhet të theksohet, megjithatë, se gjykimi i Zolotukhinit ofroi pak udhëzime për situatat 
ku procedurat në të vërtetë nuk janë dyfishuar, por janë kombinuar në mënyrë të integruar 
në mënyrë që të formojnë një tërësi koherente.
(ii) Rastet e procedurës gjyqësore para dhe pas Zolotukhin

112. Pas vendimit të Zolotukhin, siç ishte pozicioni i mëparshëm, vendosja nga autoritetet 
e ndryshme të sanksioneve të ndryshme lidhur me sjelljen e njëjtë ishte pranuar nga 
Gjykata si në një farë mase e lejuar sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 7, pavarësisht 
ekzistencës së një vendimi përfundimtar. Ky konkluzion mund të kuptohet si i bazuar 
në premisën se kombinimi i sanksioneve në ato raste duhet të konsiderohet si një tërësi, 
duke e bërë atë artificiale për ta parë çështjen si një dyfishim të procedurave që i bëjnë 
kërkuesit të “gjykohen ose dënohen përsëri .... për një vepër penale për të cilën ai tashmë 
është dënuar më në fund “në kundërshtim me Nenin 4 të Protokollit nr. 7. Çështja ka 
lindur në katër lloje situatash.

113. Në origjinën e kësaj analize interpretuese të Nenit 4, është një kategori e parë e rasteve, 
duke u kthyer në R.T. k. Zvicrës, përmendur më lart. R.T. kishte të bënte me një aplikues, 
shofer të cilit i ishte tërhequr patenta (për katër muaj) në maj 1993 nga Zyra e Trafikut 
Rrugor për shkak të ngaries së makinës në gjëndje të dehur. Kjo masë u konfirmua 
përfundimisht nga vendimet e Komisionit Administrativ të Apelit dhe Gjykatës Federale 
(Dhjetor 1995). Ndërkohë, në Qershor të vitit 1993 Zyra e Qarkut Gossau kishte dhënë 
një urdhër penal ndaj kërkueses, i cili e dënoi atë me një dënim të pezulluar me burgim 
dhe një gjobë prej 1.100 franga zvicerane. Ky urdhër penal nuk u apelua dhe e morri 
formë të prerë. 

Gjykata gjeti se autoritetet zvicerane kishin thjesht përcaktimin e tre sanksioneve të 
ndryshme, të caktuara, të parashikuara me ligj për një vepër të tillë, përkatësisht dënimin 
me burg, gjobën dhe tërheqjen e patentës. Këto sanksione ishin lëshuar në të njëjtën 
kohë nga dy autoritete të ndryshme, përkatësisht nga një kriminel dhe nga një autoritet 
administrativ. Prandaj, nuk mund të thuhet se procedimet penale janë përsëritur në 
kundërshtim me Nenin 4 të Protokollit nr. 7, në kuptimin e jurisprudencës së Gjykatës.

Në mënyrë të ngjashme, ndërkohë që Nilsson k. Suedisë, cituar më lart, kishte të 
bënte edhe me ndëshkimin penal (50 orë shërbim në komunitet) dhe tërheqjen e patentës 
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(18 muaj) për shkak të një shkelje të trafikut rrugor, ankesa u hodh më shumë arsyetim 
i elaboruar, duke prezantuar për herë të parë provën e “një lidhje mjaft të ngushtë ..., në 
thelb dhe në kohë”.

Gjykata konstatoi se tërheqja e licencës kishte qenë një pasojë e drejtpërdrejtë 
dhe e parashikueshme e dënimit të mëparshëm të kërkuesit për të njëjtat vepra penale 
të drejtimit të mjetit në gjëndje të dehur dhe ngarje të paligjshme dhe se tërheqja në 
bazë të një dënimi penal përbënte një “çështje penale” për qëllimet e nenit 4 Protokolli 
Nr. 7. Për më tepër ashpërsia e masës - pezullimi i lejes së drejtimit të aplikantit për 
18 muaj - ishte në vetvete aq e rëndësishme, pavarësisht nga konteksti i dënimit të 
tij të mëparshëm penal, që zakonisht mund të shihet si një sanksion penal. Përderisa 
sanksionet e ndryshme u vendosën nga dy autoritete të ndryshme në procedura të 
ndryshme, megjithatë kishte lidhje të mjaftueshme të ngushtë mes tyre, në thelb dhe 
në kohë, të konsideronin tërheqjen si pjesë e sanksioneve sipas ligjit suedez për veprat 
penale të ngasjes së dehur të dehur dhe ngarje të paligjshme. Tërheqja e licencës nuk 
nënkuptonte që kërkuesi ishte “gjykuar ose dënuar përsëri ... për një vepër penale për të 
cilën ai ishte dënuar më së fundi”, duke shkelur nenin 4 § 1 të Protokollit nr. 7.

Po ashtu, në Boman, përmendur më lart, Gjykata ishte e bindur se ekzistonte një 
lidhje e mjaftueshme substanciale dhe e përkohshme midis, nga njëra anë, procedurës 
penale në të cilën kërkuesi ishte gjykuar dhe dënuar (në 75 ditë, që arrijnë në 450 
euro) dhe ndaluar nga ngarje (për 4 muaj dhe 3 javë) dhe, nga ana tjetër, procedurat 
administrative pasuese, duke çuar në zgjatjen e ndalimit të ngasjes (për 1 muaj).

114. Në një seri të dytë të rasteve, Gjykata ripohoi që procedurat paralele nuk ishin 
përjashtuar në lidhje me dhënien e gjobave tatimore në procedurat administrative dhe 
ndjekjen penale, gjykimi dhe dënimin për mashtrim tatimor në procedurat penale, 
arriti në përfundimin se testi i “lidhjes së ngushtë ..., në thelb dhe në kohë” nuk kishte 
plotësuar rethanat e veçanta të marra në konsideratë. Këto raste kanë të bëjnë me 
Finlandën (sidomos Glantz, cituar më lart, § 57 dhe Nykänen, cituar më lart, § 47) dhe 
Suedinë (Lucky Dev k. Suedisë, nr.7356 / 10, § 58, 27 nëntor 2014). Në Nykänen, e 
cila përcaktoi qasjen e ndjekur në rastet e tjera kundër Finlandës dhe Suedisë, Gjykata 
gjeti se faktet kriminale, sipas sistemit finlandez dhe sanksionet administrative ishin 
dhënë nga autoritete të ndryshme pa asnjë procedurë gjyqësore të lidhur: të dy grupet 
e procedurave ndoqën kursin e tyre të veçantë dhe u bënë përfundimtar pavarësisht 
nga njëri-tjetri. Për më tepër, asnjëra prej sanksioneve nuk ishte marrë në konsideratë 
nga gjykata ose autoriteti tjetër në përcaktimin e ashpërsisë së sanksionit, dhe as nuk 
kishte ndonjë ndërveprim tjetër ndërmjet autoriteteve përkatëse. Më e rëndësishmja, 
sipas sistemit finlandez, gjobat tatimore ishin vendosur pas një shqyrtimi të sjelljes së 
një aplikanti dhe përgjegjësisë së tij sipas legjislacionit përkatës tatimor, i cili ishte i 
pavarur nga vlerësimet e bëra në procedurën penale. Në përfundim, Gjykata konstatoi 
se kishte pasur shkelje të Nenit 4 të Protokollit Nr. 7 të Konventës, pasi kërkuesi ishte 
dënuar dy herë për të njëjtën çështje në dy grupe të ndara procedurash.

Arsyetimi dhe konkluzionet identike (ose pothuajse identike) mund të gjenden në 
lidhje me fakte të ngjashme në Rinas k. Finlandës, nr. 17039/13, 27 janar 2015, dhe 
Österlund k. Finlandës, nr. 53197/13, 10 shkurt 2015.

Duhet të theksohet se, ndërsa në disa prej këtyre vendimeve (Nykänen, Glantz, 
Lucky Dev, Rinas, Österlund) dy grupet e procedurave ishin kryesisht të njëkohëshme, 
lidhja e përkohshme më vete ishte dukshëm e pamjaftueshme për të përjashtuar zbatimin 
e ndalimi ne bis in idem. Nuk do të duket e paarsyeshme të nxirret nga këto vendime 
në rastet kundër Finlandës dhe Suedisë se, duke qenë se dy grupet e procedurave ishin 
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kryesisht të njëkohëshme, në rrethana të veçanta ishte mungesa e një lidhjeje substanciale 
që shkaktoi shkelje të Nenit 4 i Protokollit Nr. 7.

115. Në një pjesë të tretë të jurisprudencës, ku procedurat ishin zhvilluar paralelisht për një 
periudhë të caktuar kohore, Gjykata gjeti një shkelje, por pa iu referuar testit Nilsson për 
“një lidhje mjaft të ngushtë ... në thelb dhe në kohë”. 

Në Tomasović (cituar më lart, §§ 5-10 dhe 30-32), aplikanti ishte ndjekur penalisht 
dhe u dënua dy herë për të njëjtën vepër të posedimit të drogës, së pari si “kundërvajtje” 
(që konsiderohej “penale” sipas kriteret e dytë dhe të tretë Engel (ibid. § 22-25)) dhe më 
pas si një “vepër penale”. Duke qenë se grupi i dytë i procedurave nuk ishte ndërprerë në 
përfundimin e të parit, Gjykata gjeti se dukshëm kishte pasur dublikim të procedimeve 
penale në kundërshtim me nenin 4 të Protokollit nr. 7 (shih çështje të ngjashme, Muslija, 
cituar më lart, §§ 28 32 dhe 37, në lidhje me shkaktimin e lëndimit të rëndë trupor).

Në mënyrë të ngjashme, në Grande Stevens dhe të tjerët k. Italisë (nr. 18640/10, 
18647/10, 18663/10, 18668/10 dhe 18698/10, 4 mars 2014), Gjykata gjeti se kishte 
pasur procedura të dyfishta në lidhje me të njëjtën sjellje mashtruese - domethënë 
manipulimi i tregut nëpërmjet shpërndarjes së informacionit të rremë: një grup 
procedimesh administrative (nga 9 shkurt 2007 deri më 23 qershor 2009), të cilat u 
konsideruan “kriminale” sipas kritereve të Engel, u kryen para Komisionit Kombëtar 
të Shoqërive dhe Bursave (“KOMPANIA KOMBËTARE” apelon në Gjykatën e Apelit 
dhe në Gjykatën e Kasacionit dhe kulminon me dhënien e një gjobe prej 3,000,000 euro 
(plus një ndalim biznesi); grupi tjetër që është procedurë penale (nga 7 nëntori 2008 deri 
më 28 shkurt 2013 dhe më tej, ende në pritje të kohës së gjykimit) të kryer para Gjykatës 
së Rrethit, Gjykatës së Kasacionit dhe Gjykatës së Apelit. Konstatimi i tij se grupi i ri i 
procedimeve kishte të bënte me një “vepër” të dytë me akte identike ndaj atyre që kishin 
qenë objekt i dënimit të parë dhe të fundit, që Gjykata të konkludonte se kishte pasur 
shkelje të nenit 4 të Protokollit Nr. 7.

116. Së katërti, një ilustrim i mëtejshëm dhe i dallueshëm i mungesës së lidhjes substanciale pa 
një referencë specifike për testin e lartpërmendur Nilsson sigurohet nga Kapetanios dhe 
të tjerët (cituar më lart), e cila u konfirmua nga Sismanidis dhe Sitaridis k. Greqisë, nr. 
66602/09 dhe 71879/12, 9 qershor 2016. Në këto raste, aplikantët në radhë të parë ishin 
liruar nga shkelje doganore në procedurën penale. Më pas, pavarësisht shfajësimeve të 
tyre, gjykatat administrative u dhanë aplikantëve gjoba të rënda administrative për shkak 
të sjelljes së njëjtë. Duke qenë të bindur se procedurat e mëvonshme ishin “penale” për 
qëllimet e ndalimit në Nenin 4 të Protokollit nr. 7, Gjykata arriti në përfundimin se 
kishte pasur shkelje të kësaj dispozite (ibid, respektivisht, § 73 dhe 47).
(d) Përfundimet dhe konkluzionet që duhet të nxirren nga praktika gjyqësore 

ekzistuese
117. Përderisa një detyrë e veçantë e kujdesit për të mbrojtur interesat specifikë të individit që 

kërkohet të mbrohet nga Neni 4 i Protokollit nr. 7, është detyrë e Shteteve Kontraktuese, 
gjithashtu, siç është treguar tashmë në paragrafët 106 më lart, duhet të largohet nga 
autoritetet kombëtare një zgjedhje në lidhje me mjetet e përdorura për këtë qëllim. Nuk 
duhet të anashkalohet në këtë kontekst që e drejta për të mos u gjykuar ose dënuar dy herë 
nuk ishte përfshirë në Konventën e miratuar në vitin 1950, por u shtua në një protokoll të 
shtatë (të miratuar në vitin 1984), i cili hyri në fuqi në vitin 1988, pothuajse 40 vjet më 
vonë. Katër shtete (Gjermania, Hollanda, Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar) nuk e kanë 
ratifikuar Protokollin; dhe një nga këto (Gjermani) plus katër shtete që kanë ratifikuar 
(Austri, Francë, Itali dhe Portugali) kanë shprehur rezerva ose deklarata interpretuese 
me efektin që termi “penal” duhet të zbatohet ndaj këtyre Shteteve në mënyrën se si 
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është kuptuar nën ligjet përkatëse kombëtare. (Duhet të theksohet se rezervat e bëra nga 
Austria dhe Italia janë konsideruar të pavlefshme sepse nuk kanë dhënë një deklaratë të 
shkurtër të ligjit në fjalë, siç kërkohet me nenin 57 § 2 të Konventës (shih respektivisht 
Gradinger k. Austrisë, 23 tetor 1995, § 51, Seria A 328 C dhe Grande Stevens, cituar 
më lart, §§ 204-211), ndryshe nga rezerva e bërë nga Franca (shih Göktan k. Francës, 
nr.33402 / 96, § 51, GJEDNJ 2002 V).

118. Gjykata më tej ka marrë parasysh vërejtjen e bërë nga Avokati i Përgjithshëm pranë 
Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Europian në rastin Fransson (shih paragrafin 51 
më lart), domethënë se dhënia e gjobave sipas ligjit administrativ dhe ligjit penal në 
lidhje me të njëjtën vepër është një praktikë e përhapur në Shtetet Anëtare të BE-së, 
veçanërisht në fusha të tilla si taksimi, politikat mjedisore dhe siguria publike. Avokati 
i Përgjithshëm gjithashtu vuri në dukje se mënyra se si ndëshkimet ishin akumuluar 
ndryshonin shumë në mes të sistemeve ligjore dhe shfaqën veçori të veçanta që ishin 
specifike për çdo Shtet Anëtar; në shumicën e rasteve këto veçori u miratuan me qëllim 
të moderimit të efekteve të vendosjes së dy dënimeve nga autoritetet publike. 

119. Për më tepër, jo më pak se gjashtë Palë Kontraktuese në Protokollin Nr. 7 kanë ndërhyrë 
në procedurën aktuale, kryesisht duke shprehur pikëpamje dhe shqetësime mbi çështjet e 
interpretimit që janë kryesisht të përbashkëta me ato të deklaruara nga Qeveria e paditur.

120. Në këtë sfond, pika paraprake për t’u bërë është se, siç njihet në jurisprudencën e 
mirëfilltë të Gjykatës, është në radhë të parë që Shtetet Kontraktuese të zgjedhin mënyrën 
e organizimit të sistemit të tyre ligjor, duke përfshirë procedurat e tyre penale (shih, për 
shembull, Taxquet k. Belgjikës [DhM], nr 926/05, § 83, GJEDNJ 2010). Për shembull, 
Konventa nuk e ndalon ndarjen e procesit të dënimit në një rast të caktuar në faza ose 
pjesë të ndryshme, në mënyrë që dënimet e ndryshme mund të vendosen, në mënyrë 
të njëpasnjëshme ose paralele, për një vepër penale që do të karakterizohet si “penale” 
(shih, për shembull, Phillips k. Mbretërisë së Bashkuar, nr.41087/98, § 34, GJEDNJ 
2001 VII, në lidhje me Nenin 6 të ankesave në lidhje me procedurat e konfiskimit të 
ngritura kundër një individi në respektimi i të ardhurave nga veprat penale të drogës pas 
dënimit dhe dënimit të individit për këto vepra penale).

121. Sipas këndvështrimit të Gjykatës, Shtetet duhet të jenë në gjendje të zgjedhin përgjigje 
plotësuese ligjore ndaj sjelljes shoqërore ofensive (si mosrespektimi i rregulloreve të 
trafikut rrugor ose mos pagesa/evazioni i taksave) përmes procedurave të ndryshme 
që formojnë një tërësi koherente, në mënyrë që për të trajtuar aspekte të ndryshme të 
problemit social të përfshirë, me kusht që përgjigjet e akumuluara ligjore nuk paraqesin 
barrë të tepruar për individin në fjalë.

122. Në rastet e ngritjes së një çështjeje sipas Nenit 4 të Protokollit Nr. 7, është detyrë e 
Gjykatës të përcaktojë nëse masa specifike kombëtare e ankimuar, në thelb ose në të 
vërtetë, sjell dënime të dyfishta në dëm të individit ose nëse, në në kontrast, është produkt 
i një sistemi të integruar që mundëson që aspektet e ndryshme të keqpërdorimeve të 
adresohen në një mënyrë të parashikueshme dhe proporcionale duke formuar një tërësi 
koherente, kështu që individi në fjalë nuk i nënshtrohet padrejtësisë.

123. Nuk mund të jetë efekti i nenit 4 të Protokollit nr. 7, që Shtetet Kontraktuese u ndalohet të 
organizojnë sistemet e tyre ligjore në mënyrë që të sigurojnë vendosjen e një ndëshkimi 
administrativ standard mbi tatimin e shmangur (megjithëse një dënim që kualifikohet si 
“penal” për qëllimet e garancive të drejta të Konventës) edhe në ato raste më serioze kur 
mund të jetë e përshtatshme për të ndjekur penalisht shkelësin për një element shtesë 
të pranishëm të shmangies, siç është sjellja mashtruese, e cila nuk është adresuar në 
procedurën “administrative” të rikuperimit të taksave. Objekti i Nenit 4 të Protokollit 
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Nr. 7 është parandalimi i padrejtësisë së një personi që ndiqet ose dënohet dy herë për të 
njëjtën sjellje kriminale. Megjithatë, ajo nuk përjashton që sistemet ligjore të marrin një 
qasje “të integruar” ndaj shkeljes shoqërore në fjalë, dhe në veçanti një qasje që përfshin 
faza paralele të reagimit ligjor ndaj shkeljeve nga autoritetet e ndryshme dhe për qëllime 
të ndryshme.

124. Gjykata është e mendimit se jurisprudenca e sipërpërmendur për procedurat paralele ose 
dyfishe, me origjinë nga R.T. k. Zvicrës dhe Nilsson k. Suedisë dhe duke vazhduar me 
Nykänen dhe një varg rastesh të mëtejshme, ofron udhëzime të dobishme për vendosjen 
e balancës së drejtë që duhet të arrihet midis mbrojtjes së duhur të interesave të individit 
të mbrojtur nga parimi ne bis in idem, njëra anë, dhe mbrojtjen e interesit të veçantë të 
komunitetit për të qenë në gjendje të marrë një qasje rregullatore të balancuar në zonën 
përkatëse, nga ana tjetër. Në të njëjtën kohë, para se të vazhdojë të përpunojë më tej 
kriteret përkatëse për goditjen e balancës së nevojshme, Gjykata e sheh të nevojshme të 
sqarojë konkluzionet që duhen nxjerrë nga praktika ekzistuese.

125. Në radhë të parë, ajo që del nga aplikimi i testit të “lidhjes mjaft të ngushtë ... në 
substancë dhe në kohë” në rastet e fundit kundër Finlandës dhe Suedisë është se ky test 
nuk do të përmbushet nëse një ose dy nga dy elementet - substanciale apo të përkohshme 
- mungon (shih paragrafin 114 më lart).

126. Së dyti, në disa raste Gjykata ka ndërmarrë së pari një ekzaminim nëse dhe nëse 
është kështu, kur ka pasur një vendim “të formës së prerë” në një sërë procedurash 
(potencialisht ndalimin e vazhdimit të grupit tjetër), para se të vazhdojë të zbatohet 
“lidhja e ngushtë” dhe për të gjetur një gjetje negative në çështjen e “bis” - domethënë 
një zbulim i mungesës së “bis” (shih Boman, cituar më lart, §§ 36-38). Megjithatë, 
sipas mendimit të Gjykatës, çështja nëse një vendim është “përfundimtar” ose jo 
është i pavlefshëm kur nuk ka dyfishim të vërtetë të procedurave, por një kombinim i 
procedurave që konsiderohet se përbëjnë një tërësi të integruar.

127. Së treti, vëzhgimi i mësipërm duhet të ketë gjithashtu implikime për shqetësimin e 
shprehur nga disa prej Qeverive që marrin pjesë në procedurën aktuale, domethënë se 
nuk duhet të jetë një kërkesë që procedurat e ndërlidhura të bëhen “të formës së prerë” 
në të njëjtën kohë. Nëse do të ishte kështu, do të mundësonte që personi i interesuar të 
shfrytëzonte parimin ne bis in idem si një mjet për manipulimin dhe mosndëshkimin. 
Në këtë pikë, konkluzioni në paragrafin 51 të Nykänen (cituar më lart) dhe në një 
numër të gjykimeve më pas se “të dyja procedurat ndjekin kursin e tyre të veçantë 
dhe bëhen përfundimtare të pavarura nga njëra tjetra” duhet të trajtohet si një gjetje e 
fakteve: në sistemin finlandez në shqyrtim nuk kishte lidhje të mjaftueshme në mes të 
procedimeve administrative dhe procedimeve penale, megjithëse ato ishin kryer pak a 
shumë njëkohësisht. Nykänen është një ilustrim i testit të “lidhjes së mjaftueshme në 
substancë dhe në kohë” që shkon në një mënyrë mbi faktet.

128. Së katërti, për arsye të ngjashme me ato të lartpërmendura, rendi në të cilin zhvillohen 
procedurat nuk mund të jetë vendimtar nëse procedimi i dyfishtë ose i shumëfishtë është 
i lejueshëm sipas Nenit 4 të Protokollit Nr. 7 (krahasimi dhe kontrasti, R.T. k. Zvicrës - 
revokimi i një licence është kryer para procedurës penale, dhe Nilsson k. Suedisë - ku 
revokohet më vonë).

129. Së fundi, është e dukshme nga disa nga rastet e përmendura më lart (shih Zolothukin, 
Tomasović dhe Muslija - të përshkruara në paragrafët 108 dhe 115 më lart) se, për sa i 
përket dyfishimit të procedurave të ndjekura pa qëllime dhe mjete (shih paragrafin 130 
më poshtë), Gjykata nuk kishte mendimin t’i shqyrtojë ato si të përfshira në procedurat 
paralele ose në procedime të dyfishta që janë në përputhje me parimin ne bis in idem, si 
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në R.T. k. Zvicrës Nilsson dhe Boman (shih paragrafin 113 më lart).
130. Në bazë të rishikimit të mëparshëm të jurisprudencës së Gjykatës, është e qartë se në 

lidhje me çështjet që janë subjekt i represionit si në të drejtën penale ashtu dhe në atë 
administrative, mënyra më e sigurt e sigurimit të pajtueshmërisë me Nenin 4 të Protokollit 
Nr. 7 është dispozita, në një fazë të përshtatshme, të një procedure të njëpasnjëshme 
që mundëson lidhjen paralele të rregullimit ligjor të aktivitetit në fjalë, në mënyrë që 
nevojat e ndryshme të shoqërisë në reagimin ndaj veprës mund të adresohen në kuadër 
të një procesi të vetëm. Megjithatë, siç është shpjeguar më lart (shih paragrafët 111 
dhe 117-120), Neni 4 i Protokollit Nr. 7 nuk përjashton zhvillimin e procedurave të 
dyfishta, madje edhe në afatin e tyre, me kusht që të plotësohen disa kushte. Në veçanti, 
që Gjykata të bindet se nuk ka dyfishim të gjykimit ose dënimit (bis) të parashikuar nga 
Neni 4 i Protokollit nr. 7, shteti i paditur duhet të demonstrojë bindshëm se procedurat 
e dyfishta në fjalë kanë qenë “mjaft të lidhura ngushtë në substancë dhe në kohë”. Me 
fjalë të tjera, duhet të tregohet se ato janë kombinuar në mënyrë të integruar në mënyrë 
që të formojnë një tërësi koherente. Kjo nënkupton jo vetëm që qëllimet e ndjekura dhe 
mjetet e përdorura për arritjen e tyre duhet në thelb të jenë plotësuese dhe të lidhura në 
kohë, por gjithashtu që pasojat e mundshme të organizimit të trajtimit ligjor të sjelljes 
në fjalë në atë mënyrë duhet të jenë proporcionale dhe të parashikueshme për personat 
e prekur. 

131. Sa i përket kushteve për t’u përmbushur në mënyrë që procedurat e dyfishta kriminale 
dhe administrative të konsiderohen si të lidhura në mënyrë të mjaftueshme në substancë 
dhe në kohë dhe në përputhje me kriterin bis në Nenin 4 të Protokollit Nr. 7, konsideratat 
përkatëse që rrjedhin nga rasti i Gjykatës, siç u diskutua më sipër, mund të përmblidhen 
si më poshtë.

132. Faktorët materialë për të përcaktuar nëse ekziston një lidhje mjaft e ngushtë në përmbajtje 
përfshijnë: 
-   nëse procedurat e ndryshme ndjekin qëllime plotësuese dhe kështu drejtojnë, jo 

vetëm në abstrakte por edhe në konkrete, aspekte të ndryshme të sjelljes së keqe 
shoqërore të përfshirë;

-   nëse dualiteti i procedimeve në fjalë është një pasojë e parashikueshme, si në ligj 
dhe në praktikë, për sjelljen e njëjtë të kundërshtuar (idem);

-  nëse grupet përkatëse të procedimeve kryhen në mënyrë të tillë që të shmangen 
sa më shumë që të jetë e mundur çdo dublikim në mbledhjen si dhe vlerësimin e 
provave, sidomos nëpërmjet ndërveprimit adekuat midis autoriteteve të ndryshme 
kompetente për të bërë vendosjen e fakteve në një grup që përdoren gjithashtu në 
grupin tjetër;

-   dhe, mbi të gjitha, nëse sanksioni i vendosur në procedurat që bëhen finale 
përfundimtare merret parasysh në ato që bëhen të fundit përfundimtare, në mënyrë 
që të parandalohet që individit në fjalë ti bjerë në fund të një barrë e tepruar, ky 
rrezik i fundit duke qenë më pak të ngjarë të jenë i pranishëm aty ku ekziston një 
mekanizëm kompensimi i projektuar për të siguruar që shuma e përgjithshme e 
gjobave të vendosura është proporcionale.

133. Në lidhje me këtë, është gjithashtu e dobishme të kesh parasysh mënyrën e zbatimit të 
Nenit 6 të Konventës në llojin e çështjes që po shqyrtohet tani (shih Jussila, cituar më 
lart, § 43):

“Është e qartë se ka raste kriminale që nuk mbartin ndonjë shkallë të konsiderueshme 
të stigmatizimit. Ka qartë “akuza penale” me peshë të ndryshme. Për më tepër, 
interpretimi autonom i miratuar nga institucionet e Konventës për nocionin e një “akuze 
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penale” duke zbatuar kriteret e Engel ka mbështetur zgjerimin gradual të kriminalizimit 
në rastet që nuk janë në mënyrë strikte të kategorive tradicionale të ligjit penal, për 
shembull dënimet administrative ..., procedurat disiplinore të burgut ..., ligjin doganor 
..., ligjin e konkurrencës ..., dhe gjobat e vendosura nga një gjykatë me juridiksion në 
çështjet financiare.... Shtesat tatimore ndryshojnë nga thelbi i rëndë i kriminelit ligji; 
rrjedhimisht, garancitë e kokës penale nuk do të zbatohen domosdoshmërisht me 
rreptësinë e tyre të plotë ...”.

Arsyetimi i mësipërm pasqyron konsideratat e rëndësisë kur vendoset nëse Neni 4 
i Protokollit nr. 7 është respektuar në rastet që kanë të bëjnë me procedurat e dyfishta 
administrative dhe penale. Për më tepër, siç ka theksuar Gjykata në shumë raste, 
Konventa duhet të lexohet në tërësi dhe të interpretohet në mënyrë të tillë që të nxisë 
konsistencën dhe harmoninë e brendshme ndërmjet dispozitave të saj të ndryshme (shih 
Klass dhe të tjerët k. Gjermanisë, 6 shtator 1978, § 68, Seria A nr 28, gjithashtu Maaouia 
k. Francës [DhM], Nr. 39652/98, § 36, GJEDNJ 2000-X, Kudła k. Polonisë [ DhM], 
nr. 30210/96, § 152, GJEDNJ 2000 XI dhe Stec dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar 
(vendim) [DhM], nr. 65731/01 dhe 65900/01, § 48, GJEDNJ 2005 X). 

Shkalla në të cilën procedurat administrative mbajnë shenjat dalluese të procedurave 
të zakonshme penale është një faktor i rëndësishëm. Procedurat e kombinuara më shumë 
do të përmbushin kriteret e plotësueshmërisë dhe koherencës nëse sanksionet që do të 
vendosen në procedurat që nuk klasifikohen zyrtarisht si “penale” janë specifike për 
sjelljen në fjalë dhe kështu ndryshojnë nga “thelbi i vështirë i ligjit penal” (në gjuhën e 
Jussila cituar më lart). Faktori shtesë që këto procedura nuk kryejnë ndonjë shkallë të 
konsiderueshme të stigmës, e bën atë më pak të mundshme që kombinimi i procedurave 
do të sjellë një barrë të shpërpjestuar mbi personin e akuzuar. Në anën tjetër, fakti se 
procedurat administrative kanë karakteristika stigmatizuese që janë shumë të ngjashme 
me ato të procedurave penale të zakonshme, rrit rrezikun që qëllimet sociale të ndjekura 
në sanksionimin e sjelljes në procedura të ndryshme do të dyfishohen (bis) në vend që 
të plotësojnë njëra tjetrën. Rezultati i rasteve të përmendura në paragrafin 129 më sipër 
mund të shihen si ilustrime të një rreziku të tillë që materializohet.

134. Për më tepër, siç është përmendur më lart, ku lidhja në substancë është mjaft e fortë, 
kërkesa e lidhjes në kohë mbetet dhe duhet të përmbushet. Kjo nuk do të thotë, 
megjithatë, se dy grupet e procedimeve duhet të kryhen në të njëjtën kohë nga fillimi 
në fund. Duhet të jetë e hapur për shtetet që të zgjedhin zhvillimin e procedurave në 
mënyrë progresive në rastet kur kjo gjë është e motivuar nga interesat e efikasitetit dhe 
administrimi i duhur i drejtësisë, të ndjekura për qëllime të ndryshme sociale dhe nuk i 
ka shkaktuar kërkuesit vuajtje dhe paragjykime joproporcionale. Sidoqoftë, siç tregohet 
më lart, lidhja në kohë duhet të jetë gjithmonë e pranishme. Kështu, lidhja në kohë duhet 
të jetë mjaft e afërt për të mbrojtur individin nga të qenit i nënshtruar ndaj pasigurisë 
dhe vonesës dhe nga procedurat duke u zgjatur me kalimin e kohës (shih, si shembull i 
kësaj të mete, Kapetanios dhe të tjerë, cituar më lart, § 67) ku sistemi përkatës kombëtar 
parashikon një skemë “të integruar” që ndan përbërësit administrativë dhe kriminalë. Sa 
më e dobët të jetë lidhja në kohë, aq më e madhe është barra e shtetit që të shpjegojë dhe 
justifikojë çdo vonesë të tillë që mund t’i atribuohet sjelljes së tij në procedurë.
(e) Nëse Neni 4 i Protokollit Nr. 7 është respektuar në rastin në fjalë
(i) Aplikanti i pare

135. Në rastin e aplikantit të parë, Administrata Tatimore, më 24 nëntor 2008, kishte dhënë një 
dënim prej 30% të taksës mbi të, sipas neneve 10 2 (1) dhe 10 4 (1) të Aktit të Vlerësimit 
të Taksave, me arsyetimin se ai nuk kishte deklaruar në kthimin e tij tatimor për vitin 
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2002 shumën prej 3,259,342 NOK në fitimet e fituara jashtë vendit (shih paragrafin 16 
më lart). Meqë nuk ka apeluar kundër këtij vendimi, ai u bë i formës së prerë më së 
shpejti pas skadimit të afatit prej tre javësh për paraqitjen e ankesës (shih paragrafin 
143 më poshtë). Ai i ishte nënshtruar gjithashtu ndaj procedimeve penale në lidhje me 
të njëjtin fakt në deklaratën e tij tatimore të vitit 2002. Më 14 tetor 2008 ai ishte paditur 
dhe më 2 mars 2009, Gjykata e Qarkut e ka dënuar atë për mashtrim tatimor të rëndë 
dhe e ka dënuar me burgim njëvjeçar për shkelje seksioni 12-1 (1) (a), cf. seksioni 12-2, 
i Aktit të Vlerësimit Tatimor për shkak të dështimit të lartpërmendur të deklarimit (shih 
paragrafët 15 dhe 17 më lart). Gjykata e Lartë e refuzoi ankesën e tij (shih paragrafin 
19 më lart), ashtu si dhe Gjykata Supreme më 27 nëntor 2010 (shih paragrafët 20 deri 
30 më lart).
(α) Nëse vendosja e gjobave tatimore ishte me natyrë penale

136. Në përputhje me konkluzionin e tij në paragrafin 107 më lart, Gjykata do të shqyrtojë 
nëse procedurat në lidhje me dhënien e dënimit prej 30% të taksës mund të konsiderohen 
“penale” për qëllimet e Nenit 4 të Protokollit Nr. 7, në bazë të kritereve të Engel.

137. Në këtë drejtim, Gjykata vëren se Gjykata Supreme ka qenë e vëmendshme ndaj 
zhvillimeve progresive të ligjit të Konventës në këtë fushë dhe ka përpjekur të integrojë 
zhvillimet e jurisprudencës së Gjykatës në vendimet e veta mbi legjislacionin tatimor 
kombëtar (shih paragrafët 44-47 lart). Kështu, në vitin 2002, Gjykata e Lartë për herë 
të parë deklaroi se përgjegjësia për një dënim prej 30% të taksave përbënte një “akuzë 
penale” në kuptim të Nenit 6 të Konventës. Gjykata Supreme gjithashtu vendosi, në 
kundërshtim me vendimet e mëparshme, që një dënim me gjobë prej 60% ishte një 
çështje penale për qëllimet e Nenit 4 të Protokollit Nr. 7 dhe në 2004 dhe 2006 ajo 
vazhdoi të konstatoi se e njëjta gjë vlen edhe për 30% dënim tatimor.

138. Në rastet e ngjashme në lidhje me Suedinë (që përfshijnë ndëshkime tatimore me shkallë 
prej 40% dhe 20%), Gjykata ka konsideruar se procedimet në fjalë ishin “penale”, jo 
vetëm për qëllimet e Nenit 6 të Konventës (shih Janosheviq k. Suedisë, nr. 34619/97, 
§§ 68-71, GJEDNJ 2002-VII; dhe Västberga Taxi Aktiebolag dhe Vulic k. Suedisë, Nr. 
36985/97, §§ 79-82, 23 korrik 2002), por edhe për qëllimet e Nenit 4 të Protokollit Nr. 
7 (shih Manasson k. Suedisë (vendim), nr.41265/98, 8 prill 2003; Rosenquist , cituar 
më lart, Synnelius dhe Edsbergs Taxi AB k. Suedisë (vendim), nr.44208 / 02, 17 qershor 
2008, Carlberg k. Suedisë (vendimi), nr 9631/04, 27 janar 2009, dhe Lucky Dev, cituar 
më lart, §§ 6 dhe 51).

139. Në këtë kontekst, Gjykata nuk sheh ndonjë shkak për të vënë në pikëpyetje gjetjen e 
bërë nga Gjykata Supreme (shih paragrafët 22-25 më lart) në atë se procedurat në të cilat 
u dha dënimi i zakonshëm tatimor - në nivelin 30% për aplikantin e parë në fjalë një 
çështje “penale” brenda kuptimit autonom të Nenit 4 të Protokollit Nr. 7.
(β)  Nëse veprat penale për të cilat paditësi i parë është ndjekur penalisht janë të njëjta 
me ato për të cilat janë dhënë dënimet tatimore (idem)

140. Siç u tha më lart (në paragrafin 128), mbrojtja e parimit ne bis in idem nuk varet nga 
rendi në të cilin zhvillohen procedurat përkatëse; është marrëdhënia midis dy shkeljeve 
që janë materiale (shih Franz Fischer k. Austrisë, nr. 37950/97, § 29, 29 maj 2001, 
gjithashtu Storbråten, Mjelde, Haarvig, Ruotsalainen, dhe Kapetanios dhe të tjerët, të 
gjitha të cituara më lart ).

141. Duke zbatuar qasjen e harmonizuar në Zolotukhin (cituar më lart, §§ 82-84) në faktet 
e rastit aktual, Gjykata Supreme gjeti se rrethanat faktike që përbënin bazën për 
dënimin tatimor dhe dënimin penal - në atë që të dy kishin të bënin me mosveprimin 
për të siguruar informacione të caktuara rreth të ardhurave në kthimin e tatimeve - ishin 
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mjaftueshëm të ngjashme për të përmbushur kërkesat e lartpërmendura (shih paragrafin 
21 më lart). Kjo pikë nuk është kontestuese ndërmjet palëve dhe, pavarësisht elementit 
faktik shtesë të mashtrimit të pranishëm në veprën penale, Gjykata nuk sheh asnjë arsye 
për të shqyrtuar gjetjen e kundërt.
(γ) Nëse ka marrë një vendim përfundimtar 

142. Sa i përket çështjes nëse në procedurat lidhur me ndëshkimin tatimor ka pasur një 
vendim “të formës së prerë” që potencialisht mund të pengojë procedimet penale (shih 
Zolotukhin, cituar më lart, §§ 107-108), Gjykata i referohet analizës së saj të mësipërme. 
Duke qenë i kënaqur, në vlerësimin e bërë më poshtë, se kishte lidhje të mjaftueshme 
në thelb dhe në kohë midis procedurave tatimore dhe procedurave penale për t’u 
konsideruar si formim i një përgjigjeje të integruar ligjore ndaj sjelljes së ankuesit të 
parë, Gjykata nuk e e gjejnë të nevojshme për të shkuar më tej në çështjen e përfundimit 
të procedurave tatimore të shqyrtuara veç e veç. Sipas mendimit të saj, rrethanat që 
grupi i parë u bë “i fundit” para tjetrës nuk ndikon në vlerësimin e dhënë më poshtë të 
marrëdhënies midis tyre (shih paragrafin 126 më lart).

143. Prandaj, Gjykata nuk sheh ndonjë nevojë për të shprehur ndonjë pikëpamje në lidhje me 
shqyrtimin e Gjykatës Supreme për pyetjen nëse vendimi i parë i 24 nëntorit 2008 u bë i 
plotfuqishëm pas skadimit të afatit prej tre javësh për paraqitjen e ankesës administrative 
ose pas asaj të afati kohor prej gjashtë muajsh për paraqitjen e ankesës gjyqësore (shih 
paragrafin 27 më lart).
(δ) Nëse ka pasur dublikim të procedurave (bis)

144. Autoritetet kombëtare kompetente kanë konstatuar se sjellja e dënueshme e kërkuesit 
të parë ka bërë thirrje për dy përgjigje, një ndëshkim administrativ sipas kapitullit 10 
mbi dënimet tatimore të Aktit të Vlerësimit të Taksave dhe një penale sipas kapitullit 
12 mbi Ndëshkimin e të njëjtit akt (shih paragrafët 15, 16 dhe 41-43 më sipër), secili 
duke ndjekur qëllime të ndryshme. Siç shpjegoi Gjykata Supreme në vendimet e majit 
2002 (shih paragrafin 46 më lart), ndëshkimi administrativ i një shtesë shtesë tatimore 
shërbeu si një pengesë e përgjithshme, si reagim ndaj një deklarimi të tatimpaguesit, 
ndoshta të pafajshëm, të kthyera ose informacione të pasakta ose jo të plota, dhe për të 
kompensuar punën dhe kostot e konsiderueshme të shkaktuara nga autoritetet tatimore 
në emër të komunitetit në kryerjen e kontrolleve dhe auditimeve me qëllim identifikimin 
e deklaratave të tilla të gabuara; ishte e shqetësuar se këto kosto duhet të mbulohen deri 
në një farë mase nga ata që kishin dhënë informata jo të plota ose të pasakta. Vlerësimi 
i taksave ishte një operacion masiv që përfshin miliona qytetarë. Për Gjykatën Supreme, 
qëllimi i dënimeve të zakonshme tatimore ishte para së gjithash për të rritur efektivitetin 
e detyrimit të tatimpaguesit për të siguruar informacion të plotë dhe të saktë dhe për të 
siguruar themelet e sistemit kombëtar tatimor, një parakusht për një shtet funksional 
dhe si rrjedhim një funksionim shoqëria. Dënimi penal nën kapitullin 12, nga ana tjetër, 
kështu që Gjykata Supreme deklaroi, shërbeu jo vetëm si pengesë, por gjithashtu kishte 
një qëllim ndëshkues në lidhje me të njëjtën lëshim anti-social, duke përfshirë elementin 
shtesë të kryerjes së mashtrimit të fajshëm. 

145. Kështu, pas një kontrolli tatimor të kryer në vitin 2005, autoritetet tatimore paraqitën 
një ankesë penale kundër aplikantit të parë së bashku me të tjerët në vjeshtën e vitit 
2007 (shih paragrafin 13 më lart). Në dhjetor të vitit 2007 ai u intervistua si i akuzuar 
dhe u mbajt në paraburgim për katër ditë (shih paragrafin 14 më lart). Duke iu referuar, 
ndër të tjera, hetimit penal, në gusht të vitit 2008 autoritetet tatimore paralajmëruan atë 
se do të ndryshonin vlerësimin e tij tatimor, duke përfshirë edhe atë në vitin 2002, për 
shkak se ai nuk kishte deklaruar 3.259.341 NOK. Ky paralajmërim u lëshua në sfondin 
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e auditimit tatimor të kryer nga autoritetet tatimore në Softëare Innovation AS, hetimet 
penale pasuese dhe dëshmitë e dhëna prej tij në ato procedura (shih paragrafin 16 më 
lart). Në tetor 2008, Økokrim e paditi aplikuesin lidhur me shkeljet tatimore. Më 24 
nëntor 2008, autoritetet tatimore ndryshuan vlerësimin e tij tatimor dhe e urdhëruan atë 
të paguante dënimin tatimor në fjalë. Vendimi kishte marrë në konsideratë, ndër të tjera, 
dëshmitë e dhëna nga kërkuesit e parë dhe të dytë gjatë intervistave në hetimin penal. 
Pak më shumë se dy muaj më vonë, më 2 mars 2009, Gjykata e Qarkut e dënoi atë për 
mashtrim tatimor në lidhje me dështimin e tij për të deklaruar shumën në deklaratën e tij 
tatimore për vitin 2002. Gjykata e konsideron atë veçanërisht të rëndësishme se, duke e 
dënuar me burgim njëvjeçar, Gjykata e Qarkut, në përputhje me parimet e përgjithshme 
të së drejtës kombëtare mbi dënimet penale (shih paragrafin 50 më lart), kishte parasysh 
faktin se aplikanti i parë kishte tashmë (shih paragrafin 17 më lart, krahaso dhe ballafaqo 
me Kapetanios dhe të tjerët, cituar më lart, § 66, ku gjykatat administrative që dhanë 
gjoba administrative nuk kanë marrë parasysh lirimin e ankuesve në procedurat e 
mëparshme penale që lidhen me për të njëjtin sjellje, dhe gjithashtu Nykänen, cituar 
më sipër, ku nuk u gjetën lidhje të mjaftueshme në mes të dy grupeve të procedimeve).

146. Në këto rrethana, si konkluzion i parë, Gjykata nuk ka arsye për të vënë në dyshim arsyet 
pse legjislatori norvegjez ka vendosur të rregullojë sjelljen shoqërore të padëshirueshme 
të mospagesës së tatimeve në një proces të integruar të dyfishtë (administrativ/kriminal) 
ose arsyet pse autoritetet kompetente norvegjeze zgjodhën, në rastin e parashtruesit të 
parë, të trajtojnë ndaras aspektin më serioz dhe socialisht të dënueshëm të mashtrimit në 
një procedurë penale e jo në procedurën e zakonshme administrative.

Së dyti, zhvillimi i procedurave të dyfishta, me mundësinë e ndëshkimeve të 
ndryshme të grumbulluara, ishte e parashikueshme për aplikantin i cili duhet të ketë 
njohur që nga fillimi se ndjekja penale si dhe vendosja e gjobave tatimore ishte e 
mundur, apo edhe e mundshme, mbi faktet e rasti (shih paragrafët 13 dhe 16 më lart).

Së treti, duket qartë se, siç ka vlerësuar dhe Gjykata Supreme, procedimet penale 
dhe procedurat administrative janë zhvilluar paralelisht dhe janë ndërlidhur (shih 
paragrafin 29 më lart). Vendosja e fakteve të bëra në një grup është përdorur në grupin 
tjetër dhe, sa i përket proporcionalitetit të dënimit të përgjithshëm të shkaktuar, dënimi 
i shqiptuar në gjykim penal ka pasur parasysh dënimin tatimor (shih paragrafin 17 më 
lart).

147. Për faktet para saj, Gjykata nuk konstaton se kërkuesi i parë pësoi ndonjë paragjykim 
apo padrejtësi të papërshtatshme, si rezultat i kundërshtimit të përgjegjësisë ligjore 
të integruar ndaj dështimit të tij për të deklaruar të ardhurat dhe për të paguar taksat. 
Si rrjedhojë, duke pasur parasysh konsideratat e parashtruara më lart (në veçanti siç 
përmblidhet në paragrafët 132-134), Gjykata është e bindur se, edhe pse sanksione 
të ndryshme janë vendosur nga dy autoritete të ndryshme në procedura të ndryshme, 
megjithatë kishte lidhje të mjaftueshme mes tyre, si në thelb dhe në kohë, t’i konsiderojë 
ato si pjesë përbërëse të një skeme integrale të sanksioneve sipas ligjit norvegjez për 
mos dhënien e informacionit për të ardhura të caktuara në një kthim tatimor, me mangësi 
që rezulton në vlerësimin tatimor (shih paragrafin 21 më lart). 
(ii) Aplikanti i Dytë

148. Në rastin e ankuesit të dytë, Gjykata e Lartë, duke u mbështetur në të njëjtën qasje si 
ajo e ndjekur nga Gjykata Supreme në rastin e ankuesit të parë, gjeti së pari se vendimi 
i autoriteteve tatimore të datës 5 dhjetor 2008 që e urdhëroi atë të paguante një taksë 
ndëshkimi prej 30% ka qenë imponimi i dënimit “kriminal” brenda kuptimit të Nenit 4 
të Protokollit Nr. 7; së dyti, që vendimi të ishte “përfundimtar” pas kalimit të afatit për 
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parashtrimin e ankesës më 26 dhjetor 2008; dhe së treti, se vendimi mbi ndëshkimin 
tatimor dhe dënimet penale në vijim kishin të bënin me të njëjtën çështje (shih paragrafin 
37 më lart). Gjykata, si në rastin e ankuesit të parë, nuk sheh asnjë arsye për të arritur 
një përfundim tjetër në çështjen e parë dhe të tretë, as ndonjë nevojë për të shprehur një 
pikëpamje për të dytin.

149. Sa i përket pyetjes së mëtejshme nëse ka pasur dyfishime të procedurave (bis) që nuk 
ishin në përputhje me Protokollin, Gjykata vëren se autoritetet kompetente, si për 
aplikantin e parë (shih paragrafin 144 më lart), gjykonin se procedurat e dyfishta ishin të 
garantuara në rastin e aplikantit të dytë.

150. Sa i përket detajeve të procedurave përkatëse, pas auditimit të tyre tatimor në vitin 
2005, autoritetet tatimore kanë paraqitur një ankesë penale me Økokrim në vjeshtën e 
vitit 2007 edhe kundër kërkuesit të dytë (siç kishin bërë kundër ankuesit të parë dhe të 
tjerëve) në lidhje me dështimi për të deklaruar NOK 4,561,881 (rreth 500,000 EUR) 
në të ardhurat për vitin tatimor 2002 (shih paragrafin 31 më lart). Duke iu referuar në 
veçanti auditimit tatimor, provave penale të dhëna nga ai në hetimin përkatës penal 
dhe dokumentet e sekuestruara nga Økokrim në hetim më 16 tetor 2008, Administrata 
Tatimore paralajmëroi atë se po shqyrtonte ndryshimin e vlerësimit të tij tatimor për 
shkak se ai nuk kishte deklaruar të ardhurat e përmendura dhe duke vendosur një 
gjobë tatimore (shih paragrafin 32 më lart). Më 11 nëntor 2008 prokurori publik paditi 
parashtruesin e kërkesës për një akuzë të mashtrimit tatimor në lidhje me dështimin e 
tij për të deklaruar shumën e lartpërmendur, i cili përfaqësonte një detyrim tatimor prej 
1,302,526 NOK dhe kërkoi nga Gjykata e Qytetit të kalonte një aktgjykim përmbledhës 
bazuar në të dytën rrëfimin e aplikantit (shih paragrafin 33 më lart). Procedurat penale 
kishin arritur në një fazë relativisht të avancuar deri më 5 dhjetor 2008 kur Administrata 
Tatimore e ndryshoi vlerësimin e tij tatimor në atë që ai i kishte borxh këtij të fundit 
në taksë dhe e urdhëroi atë të paguante dënimin tatimor në fjalë (shih paragrafin 32 më 
lart).

Kështu, siç mund të shihet nga sa më sipër, që nga koha e ankesës së autoriteteve 
tatimore në polici në vjeshtën e vitit 2007 dhe deri në marrjen e vendimit për dhënien 
e dënimit tatimor më 5 dhjetor 2008, procedurat penale dhe tatimi procedurat ishin 
zhvilluar paralelisht dhe ishin të ndërlidhura. Kjo situatë ishte e ngjashme me atë që 
mori në rastin e aplikantit të parë.

151. Është e vërtetë, siç është cekur nga Gjykata e Lartë në apel, se periudha nëntë mujore 
- prej kur vendimi i autoriteteve tatimore të 5 dhjetorit 2008 ishte bërë i formës së 
prerë deri në dënimin e dytë të ankuesit të 30 shtatorit 2009 nga Gjykata e Qytetit 
- pak më shumë se periudha dy dhe një muaj e gjysmë në rastin e aplikantit të parë. 
Megjithatë, siç u shpjegua edhe nga Gjykata e Lartë (shih paragrafin 39 më lart), kjo 
ishte për shkak të faktit se kërkuesi i dytë kishte tërhequr rrëfimin e tij në shkurt të 
vitit 2009, me pasojë që ai duhej të paditet përsëri më 29 maj 2009 dhe një seancë 
dëgjimore e zakonshme kundërshtuese duhej të ishte caktuar (shih paragrafët 34 dhe 35 
më lart). Kjo rrethanë, që rezulton nga një ndryshim qëndrimi nga ankuesi i dytë, nuk 
mund të mjaftonte për të shkëputur me kohë procedurat tatimore dhe procedurat penale. 
Veçanërisht, kalimi i mëtejshëm i kohës para seancës gjyqësore penale nuk mund të 
konsiderohet joproporcional apo i paarsyeshëm, duke pasur parasysh shkakun e saj. Dhe 
ajo që mbetet e rëndësishme është fakti se, sa i përket parashtruesit të parë, ndëshkimi 
tatimor është marrë me të vërtetë nga Gjykata e Rrethit në ndëshkimin e dënimit në 
procedurën penale (shih paragrafin 35 më lart).

152. Prandaj, edhe në rastin e ankuesit të dytë, Gjykata nuk ka asnjë arsye për të vënë në 
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dyshim arsyet pse autoritetet norvegjeze vendosin të merren me sjelljen e tij të dënueshme 
në një proces të integruar të dyfishtë (administrativ/penal). Mundësia e dënimeve të 
ndryshme të grumbulluara duhet të jetë e parashikueshme në rrethanat (shih paragrafët 
13 dhe 32 më lart). Procedurat penale dhe procedurat administrative u kryen kryesisht 
paralelisht dhe ishin të ndërlidhura (shih paragrafin 39 më lart). Përsëri, ngritja e fakteve 
të bëra në një grup është mbështetur në grupin tjetër dhe, sa i përket proporcionalitetit të 
dënimit të përgjithshëm, i është kushtuar dënimi administrativ në shqiptimin e dënimit 
penal (shih paragrafët 33 dhe 35 më lart).

153. Për faktet para Gjykatës, nuk ka asnjë indikacion se ankuesi i dytë ka pësuar ndonjë 
paragjykim ose padrejtësi joproporcionale, si rezultat i trajtimit të integruar juridik të 
kundërshtuar për dështimin e tij për të deklaruar të ardhura dhe për të paguar taksat. 
Duke marrë parasysh konsideratat e parashtruara më lart (në veçanti siç përmblidhet 
në paragrafët 132-134), Gjykata konsideron se ka pasur një lidhje mjaft të ngushtë, në 
thelb dhe në kohë, ndërmjet vendimit mbi gjobat tatimore dhe krimeve të mëvonshme 
bindje që ato të konsiderohen si pjesë e një skeme integrale të sanksioneve sipas ligjit 
norvegjez për mosdhënien e informacionit mbi një kthim tatimor që çon në një vlerësim 
tatimor të mangët.
(iii) Konkluzionet e përgjithshme

154. Në këtë kontekst, nuk mund të thuhet se asnjërin prej ankuesve “u përpoq ose u 
ndëshkua përsëri ... për një vepër penale për të cilën ai ishte dënuar më së fundi” duke 
shkelur Nenin 4 të Protokollit nr. 7. Gjykata rrjedhimisht nuk konstaton shkelje të kësaj 
dispozite në rastin në fjalë në lidhje me asnjërin prej dy aplikantëve.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA

1.  Unanimisht i drklaron aplikimet të papranueshme
2.  Vlerëson me gjashtëmbëdhjetë kundër një, se nuk ka pasur shkelje të Nenit 4 të 

Protokollit nr. 7 të Konventës në lidhje me të dy aplikantët. 

Bërë në anglisht dhe frëngjisht dhe u mbajt në një seancë dëgjimore në Ndërtesën e të 
Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 15 nëntor 2016.

Lawrence Early Guido Raimondi 
     Jurisconsult President

Në pajtim me Nenin 45 § 2 të Konventës dhe Rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
i është bashkangjitur këtij vendimi, mendimi i veçantë i gjyqtarit Pinto de Albuquerque.

MENDIM KUNDËR I GJYQTARIT PINTO DE ALBUQUERQUE

I – Hyrje (§§ 1 - 2)

1.  Unë nuk pajtohem as me arsyetimin, as me përfundimet e shumicës në këtë rast. Edhe 
pse rasti aktual lidhet në mënyrë të veçantë me kombinimin e ndëshkimeve të vendosura 
në procedurat tatimore dhe në procedurat paralele penale, Dhoma e Madhe e Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut (“Gjykata”) e ka zgjeruar qëllimisht fushëveprimin 
e çështjes në një ligj më të përgjithshëm problemi i “procedimeve të dyfishta kriminale 
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dhe administrative”.1 Qëllimi i qartë i Dhomës së Madhe është krijimi i një parimi të 
së drejtës evropiane të të drejtave të njeriut, që zbatohet në të gjitha rastet që përfshijnë 
një kombinim të procedurave administrative dhe penale. Problemi është se arsyetimi 
i Dhomës së Madhe nuk merr parasysh disa këndvështrime. Përshkrimi i pasaktë i 
kushteve të kërkuara për kombinimin e ndëshkimeve administrative dhe penale dhe 
zbatimi i tërësishëm i këtyre kushteve në kuadrin dhe praktikën norvegjeze ligjore lënë 
një përshtypje të vazhdueshme të lehtë të arsyetimit.

2.  Në pjesën e parë të mendimit tim, unë merrem me bazat e harruara të parimit ne bis 
in idem, domethënë rrënjët e tij historike si një garanci individuale dhe njohja e saj 
graduale si parim i së drejtës ndërkombëtare zakonore. Më pas, unë paraqes sfidat 
bashkëkohore ndaj këtij parimi në fushën e veprave administrative dhe sidomos të 
shkeljeve tatimore dhe përgjigjes hezituese të Gjykatës ndaj tyre. Në pjesën e dytë të 
mendimit, unë vlerësoj trashëgiminë pro persona të Sergej Zolotukhin2 dhe krahasoj 
qëndrimin pro-auctoritate të shumicës në rastin aktual me zgjidhjet e fundit të miratuara 
nga Gjykata dhe nga Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian në fushën e shkeljet e 
taksave3 dhe shkeljet doganore4.5 Përfundimisht, unë i demonstroj të metat e zgjidhjes së 
shumicës në rastin aktual mbi bazën e një diskutimi të thellë të qëllimeve dhe elementeve 
të veprave penale dhe administrative në fjalë, rregullave të ndryshme të provave të 
zbatueshme në procedurat administrative dhe penale norvegjeze dhe tiparet specifike të 
mekanizmave të supozuar të kompensimit të parashikuara nga ligji i brendshëm material 
dhe jurisprudenca. Në dritën e sa më sipër, konkludoj se ka pasur shkelje të Nenit 4 të 
Protokollit Nr. 7.

PJESA E PARË (§§ 332)

II – Themelet e ne bis in idem (§§ 3 - 15)

A. Një shënim i shkurtër historik (§§ 3 - 5)

a. Periudha Romake (§§ 3 - 4)
3.  Parimi ne bis in idem u respektua gjatë Republikës Romake dhe Principatës, megjithëse 

disa përjashtime u përmendën për procedime të reja për të njëjtin krim kundër të 
pandehurve të cilët tashmë ishin liruar6. Fillimisht, gjatë periudhës së veprimeve 
juridike, parimi nënkuptonte se bis de eadem res ne sic actio, që është, nisja e një 
veprimi të caktuar kishte pasojë e shuarjes relativisht të drejtë, e cila pengonte nisjen 
e aktiviteteve të reja, madje edhe kur nuk ishte dhënë vendim mbi themelin e çështjes. 
Për të kufizuar ndikimin e këtij parimi, u prezantua exceptio rei judicatae, e cila ishte 

1   Shiko paragrafin e rëndësishem 132 të vendimit. 
2   Sergey Zolotukhin k. Rusisë [DhM], No. 14939/03, §§ 82 and 84, GJEDNJ 2009.
3   Hans Åkeberg Fransson (C-617⁄10, vendim i Dhomës së Mdhe të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian, 
26 shkurt 2013, and Lucky Dev k. Suedisë, No. 7356/10, § 58, 27 nëntor 2014.
4   Grande Stevens dhe të tjerë k. Italisë, Nr.. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 dhe 18698/10, 4 mars 2014.
5   Kapetanios dhe të tjerë k. Greqisë, Nr. 3453/12, 42941/12 and 9028/13, § 72, 30 April 2015, dhe Sismanidis dhe 
Sitaridis k. Greqis, Nr.. 66602/09 dhe 71879/12, 9 qershor 2016. 
6   Për debatin historik shih Laurens, De l’autorité de la chose jugée considerée comme mode d’extinction de l’action 
publique, Paris, 1885; Mommsen, Römisches Strafrecht, Aalen, 1899; Arturo Rocco, Trattato della Cosa Giudicata 
si Causa e Estinzione dell’Azione Penale, Roma, 1900; Danan, La régle non bis in idem en droit para français, 
Rennes, 1971; Spinellis, Material i Rechtskraft des Strafurteils, Mynih, 1962; Mansdörfer, Das Prinzip des ne bis 
in idem im europäischen Strafrecht, Berlin, 2004; dhe Lelieur-Fischer, La règle ne bis in idem, Du principe de 
l’autorité de la chose jugée au prince d’unicité d’action répressive, Etude à la lumière des droits français, allemand 
et européen, Paris, 2005.
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e varur nga një vendim i mëparshëm mbi meritat. Përjashtimi pengoi bis in eadem, 
pavarësisht nga fakti se vendimi i mëparshëm kishte qenë mbi lirimin ose dënimin. 
Në të dyja rastet, autoritas rerum judicatarum konsistonte në efektin shuarjen e veprës 
penale. Qëllimi i këtij parimi ishte i kufizuar nga objekti i veprimit të mëparshëm penal: 
tantum consumptum, quantum judicatum, tantum judicatum, quantum litigatum. Eadem 
quaestio u përcaktua nga i njëjti fakt, idem factum7.

4.  Në ligjin Justinian, supozimi i vërtetësisë së vendimit të gjykatës u bë arsyeja e re e 
parimit. Ulpiano ishte i pari që formuloi maksimum res iudicata pro veritate accipitur 
(D. 50, 17, 207). Së bashku me daljen e procesit të inkuizicionit dhe arsyetimit ligjor 
silogistik, arsyetimi i kodifikimit imperial - autoriteti i gjykatës dhe pagabueshmëria 
e gjetjeve të gjykatës - ndikuan negativisht në dimensionin individual të parimit. Në 
logjikën e procesit të ri inkuzitorial, rastet e njëpasnjëshme të rihapjes së procedurave 
penale për të njëjtat fakte në ligjin romak u bënë thjesht shembuj të parimit absolutio pro 
nunc, rebus sic stantibus, i cili në fakt e pranoi natyrën kalimtare të vendimit penal në 
ndjekje të vërtetësisë. Për shembull, në Francë, në bazë të rregullave shtesë të informimit, 
në mungesë të provave pozitive të pafajësisë së të pandehurit, lirimi kishte një natyrë 
kalimtare, e cila mund të ndryshohej në çdo moment nga prova të reja inkriminuese. E 
njëjta gjë ndodhi edhe në Itali, ku i pandehuri u lirua nga vëzhgimi i gjykatës, (Por, në 
casu quo reus absoluendus est ab observatione iudici), me paralajmërim “ndërsa gjërat 
qëndrojnë ashtu siç janë” (stantibus rebus prout stant), procedurat duke u rihapur sa 
herë që shfaqeshin prova të reja (shenjat mbikëqyrëse të reja).
b. Iluminizmi (§ 5)

5. Iluminizmi solli një ringjallje të dimensionit individual të ne bis in eadem, i cili u 
përfshi në Nenin 8 të Kapitullit V të Titullit II të Kushtetutës Franceze të vitit 1791 
(“tout homme acquité par un jurie legal ne peut plus être repris ni accusé à raison du 
même fait”) dhe nenet 246 dhe 360 të Kodit Penal të vitit 1808. Pasoja praktike e këtyre 
dispozitave ishte heqja e rregullave famëkeqe plus amplement informé. Në anën tjetër 
të Oqeanit Atlantik, në të njëjtin vit të vitit 1791, Amendamenti i Pestë i Kushtetutës së 
Shteteve të Bashkuara paraqiti një ndalim të rrezikut të dyfishtë në procedurën penale 
(“nor shall any person be subject for the same offense to be tëice put in jeopardy of 
life or limb”), që përfshin ndalimin e ndjekjes penale pas lirimit, ndjekjes penale pas 
dënimit dhe dënimeve të shumëfishta për të njëjtën vepër penale8. Amendamenti ishte 
projektuar për të parandaluar që shkelësi të ndëshkohej dy herë se të gjykohej dy herë 
për të njëjtën vepër. Kur dënimi është lënë mënjanë për një gabim, dënimi i kërkuar për 
vepër penale duhet të “merret plotësisht” në shqiptimin e dënimit me një dënim të ri për 
të njëjtën vepër penale9.

B. Një parim i së drejtës ndërkombëtare zakonore (§§ 6 - 15)

a. Konsolidimi universal i parimit (§§ 6 - 7)
6.  Siç tregon praktika e themeluar dhe praktikisht universale e Shteteve, është një parim i 

të drejtës ndërkombëtare zakonore që kërkesa e Shtetit për të ndjekur penalisht, gjykuar 
dhe dënuar një vepër penale është shterur (Strafklageverbrauch) pasi personi i akuzuar 
është liruar ose është shpallur fajtor vepra penale e imputuar me vendim përfundimtar të 
marrë në procedurën penale (parimi i shterjes së procedurës ose Erledigungsprinzip)10. 

7   Shih Laurens, cituar më lart, f. 50-51; Arturo Rocco, cituar më lart, f. 76; dhe Mommsen, cituar më lart, f. 450.
8   Karolina e Veriut k. Pearce, 395 U.S. 711, 717 (1969)
9   Ibid 718. 
10   Shih, për praktikën kushtetuese, Bassiouni, “Të Drejtat e Njeriut në Kontekstin e Drejtësisë Penale: Identifikimi i 
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Ky parim është i pavarur nga çdo kusht në lidhje me dënimin ose ekzekutimin e 
dënimit. Kur ky parim nuk zbatohet, si në rastin e ndalimit të dënimit të dyfishtë, pa 
ndaluar ndjekjen dhe gjykimin e dytë, çdo ndëshkim i mëparshëm duhet të merret 
parasysh kur vendoset një dënim pasues për të njëjtin fakt (parimi i kontabilitetit ose 
Anrechnungprinzip).

7.  Parimi i shterimit të procedurës (Erledigungsprinzip) është afirmuar me nenin 14 § 7 të 
Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike të 1966 (ICCPR – “gjykuar 
ose dënuar”)11, Neni 8 § 4 i Konventës Amerikane për të Drejtat e Njeriut (1969) “Procesi 
i ri gjyqësor”), neni 75 § 4 (h) i Protokollit Shtesë 1977 të Konventave të Gjenevës të 
vitit 1949 (“ndjekur ose dënuar”), neni 10 § 1 i Statutit të Tribunalit Penal Ndërkombëtar 
për ish Jugosllavinë për vitin 1993 “Gjykuar”)12, neni 9 § 1 i Statutit të Tribunalit Penal 
Ndërkombëtar për Ruandën (“gjykuar”)13 të vitit 1994, neni 20 § 2 i Statutit të Gjykatës 
Ndërkombëtare Penale të vitit 1998 (“i dënuar ose i pafajshëm”) Neni 9 § 1 i Statutit të 
vitit 2002 të Gjykatës Speciale për Sierra Leone (“gjykuar”)14 dhe Neni 19 § 1 i Kartës 
Arabe të vitit 2002 për të Drejtat e Njeriut (“u përpoq”). Neni 86 i Konventës së tretë 
të Gjenevës të vitit 1949 (“ndëshkuar”) dhe nenit 117 § 3 të Konventës së Katërt të 
Gjenevës (“dënuar”) 1949 nuk shkojnë aq larg, sepse ato ndalojnë një dënim të ri, por 
nuk bëjnë referencë në kontabilitetin parim.
b. Konsolidimi i parimit evropian (§§ 8 - 15)

8.  Brenda Këshillit të Evropës, parimi i ne bis in idem filloi fillimisht si një masë e 
detyrueshme ose opsional i bashkëpunimit në çështjet kriminale midis shteteve. 
Shembuj të kësaj qasjeje të kufizuar janë Neni 9 i Konventës Evropiane të vitit 1957 
mbi Ekstradimin15, Neni 9 i Konventës Evropiane të 1962 mbi Ndëshkimin e Veprave 
të Trafikut Rrugor16, Neni 2 i Protokollit Shtesë të 1975 të Konventës Evropiane për 
Ekstradimin17, Neni 8 i Ligjit 1983 Konventa mbi transferimin e personave të dënuar18, 
Neni 2 § 4 i Marrëveshjes për trafik të paligjshëm të detit në vitin 1995, duke zbatuar 
Nenin 17 të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Trafikut të Paligjshëm të 
Narkotikëve dhe Substancave Psikotrope19 dhe nenin 28 § 1 (f) Konventa e Këshillit 
të Evropës për pastrimin, kontrollin, sekuestrimin dhe konfiskimin e të ardhurave nga 
krimi dhe financimin e terrorizmit.20

9.  Kohët e fundit, parimi i shterimit të procedurës (Erledigungsprinzip) u konfirmua nga 
Neni 53 i Konventës Evropiane të vitit 1970 mbi Vlefshmërinë Ndërkombëtare të 
Vendimeve Penale (“as të ndiqet, as të dënohet dhe as t’i nënshtrohet zbatimit të një 

Mbrojtjes Procedurale Ndërkombëtare dhe Mbrojtja ekuivalente në Kushtetutat Kombëtare” (1993), 3 Duke Journal 
of Comparative & International Law 247.
11   .Shih komitetin e të drejtave të njeriut Komenti i Përgjithshëm nr. 32, Neni 14, E drejta për barazi para gjykatave 
dhe gjykatave dhe për gjykim të drejtë, 23 gusht 2007, CCPR/C/GC/32, §§ 54-57. 
12   .”Por, duke marrë parasysh ndëshkimin që duhet t’i jepet një personi të dënuar për një krim sipas këtij Statuti, 
Tribunali Ndërkombëtar do të marrë parasysh masën në të cilën çdo dënim i shqiptuar nga një gjykatë kombëtare për 
të njëjtin person për të njëjtin akt është tashmë shërbyer.”
13   “Por, duke marrë parasysh ndëshkimin që duhet t’i shqiptohet një personi të dënuar për një krim sipas këtij statuti, 
Tribunali Ndërkombëtar për Ruandën do të marrë parasysh masën në të cilën ndëshkimi i shqiptuar nga një gjykatë 
kombëtare për të njëjtin person për të njëjtin akt ka tashmë janë shërbyer.”
14   “Por, duke marrë parasysh ndëshkimin që duhet t’i shqiptohet një personi të dënuar për një krim sipas këtij Statuti, 
Gjykata Speciale do të marrë parasysh masën në të cilën çdo dënim i shqiptuar nga një gjykatë kombëtare për të 
njëjtin person për të njëjtin akt është tashmë shërbyer.”
15   ETS nr. 24.
16   ETS nr. 52.
17   ETS nr. 86.
18   ETS nr. 112.
19   ETS nr. 156.
20   CETS nr. 198.
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sanksioni”)21, neni 35 i Konventa Evropiane e vitit 1972 për transferimin e procedimeve 
në çështjet penale (“as nuk mund të ndiqet, as nuk dënohet, as nuk i nënshtrohet 
ekzekutimit të një sanksioni”)22 dhe nenit 17 të Konventës Evropiane të vitit 1985 mbi 
Veprat penale në lidhje me Pronën Kulturore (“as të ndiqen as të dënohen as subjekt 
i zbatimit të një sanksioni”)23. Në këto raste, kur ne bis in idem nuk zbatohet, parimi 
i kontabilitetit duhet të ruhet si garanci e fundit. Neni 25 i Konventës së Këshillit të 
Evropës 2005 mbi Veprimin kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore ofron vetëm për 
parimin e kontabilitetit.24

10.  Rekomandimi 791 (1976) i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Evropë i kërkoi Komitetit të Ministrave “të përpiqen 
të fusin sa më shumë të jetë e mundur dispozitat substanciale të Konventës mbi të Drejtat 
Civile dhe Politike”. Neni 4 i Protokollit nr. 725 u miratua në vitin 1984 nën ndikimin e 
drejtpërdrejtë të nenit 17 § 7 të KNDCP-së. Risi kryesore ishte natyra e pakthyeshme e 
parimit evropian.

11.  Në kuadër të Bashkimit Evropian, parimi i shterimit të procedurës (Erledigungsprinzip) 
u konfirmua nga Neni 1 i Konventës së vitit 1987 ndërmjet Shteteve Anëtare të 
Komuniteteve Europiane për Dënimin e Dyfishtë (“nuk mund të ndiqet penalisht”)26, 
neni 54 i Konventës së vitit 1990 Marrëveshja e Shengenit (CISA – “nuk duhet të 
ndiqet penalisht”)27, neni 7 i Konventës së 1995 për mbrojtjen e interesave financiare të 
Komuniteteve Europiane (“nuk mund të ndiqet penalisht”)28, neni 10 i Konventës së vitit 
1997 mbi Luftën kundër Korrupsionit që përfshinë zyrtarët e Komuniteteve Europiane 
ose Zyrtarëve të Shteteve Anëtare të Bashkimit Europian (“nuk mund të ndiqen 
penalisht”)29, Neni 2 § 1 i Rregullores së Bankës Qendrore Evropiane nr. 2157/1999 mbi 
kompetencat e Bankës Qendrore Evropiane për të vendosur sanksione (“Jo më shumë 
se një procedurë e shkeljes do të iniciohet”), Neni 50 i Kartës së të Drejtave Themelore 
të Bashkimit Europian të vitit 2000 (“Karta” – “dënohet”) dhe Iniciativa e Republikës 
së Greqisë për 2003 me qëllim miratimin e Vendimit Kuadër të Këshillit në lidhje me 
zbatimin e parimit “ne bis in idem” (“nuk mund të ndiqet penalisht për të njëjtat akte”).30

12.  Karta ndryshoi rrënjësisht detyrimet ligjore të atyre shteteve anëtare të Bashkimit 
Europian të cilës i është zbatuar. Pasi që e drejta për të mos u gjykuar ose dënuar dy herë 
në procedurën penale për të njëjtën vepër është përcaktuar në nenin 54 të SMIDH-së dhe 
në nenin 50 të Kartës, neni 54 duhet të interpretohet në bazë të nenit 5031. Në zbatim të 
nenit 52 § 3 të Kartës, në zbatim të të drejtave dhe lirive të Kartës që korrespondojnë 

21   ETS nr. 70. Kur ky parim nuk zbatohet, Neni 54 parasheh parimin e kontabilitetit për dënimet me burg.
22   ETS nr. 73. Kur ky parim nuk zbatohet, Neni 36 parashikon parimin e kontabilitetit për dënimet me burg.
23   ETS nr. 119. Kur ky parim nuk zbatohet, Neni 18 parasheh parimin e kontabilitetit për dënimet me burg.
24   CETS nr. 197.
25   ETS nr. 117. Protokolli hyri në fuqi më 1 nëntor 1988.
26   Neni 3 parasheh parimin e kontabilitetit për dënimet me burgim si dhe gjobat që nuk përfshijnë heqjen e lirisë.
27   Kur ky parim nuk zbatohet, Neni 56 parasheh parimin e llogaritjes së dënimit me burgim si dhe dënimet që nuk 
përfshijnë heqjen e lirisë. Nenet 54 deri 57 të Konventës për zbatimin e Marrëveshjes së Shengenit janë marrë nga 
Konventa ndërmjet Shteteve Anëtare të Komuniteteve Europiane mbi Dyshimin e Dyfishtë. Traktati i Amsterdamit 
inkorporoi ne bis in idem në shtyllën e tretë. Që nga ky moment, parimi u bë objekt i hapësirës së përbashkët të 
lirisë, sigurisë dhe drejtësisë. Shih gjithashtu Programin e masave për zbatimin e parimit të njohjes reciproke të 
vendimeve në çështjet penale (2001/C 12/02) dhe Dokumentin e Gjelbër të Komisionit mbi Konfliktet e Juridiksioni 
dhe Parimin e Ne bis in idem në Procedurat Penale, COM (2005) ) 696 përfundimtar.
28   Akti i Këshillit i 26 korrikut 1995.
29   Akti i Këshillit i datës 26 maj 1997. Neni 10 parashikon parimin e kontabilitetit për dënimet me burg, si dhe gjobat 
që nuk përfshijnë heqjen e lirisë.
30   Neni 3 ka rregulla për pendimin. Neni 5 parasheh parimin e kontabilitetit, duke përfshirë për çdo gjobë të 
ndryshme nga heqja e lirisë që janë vendosur dhe dënimet e vendosura në kuadrin e procedurave administrative.
31   Shih paragrafin 35 të vendimit të 5 qershorit 2014 në M (C-398/12).
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me të drejtat dhe liritë e garantuara me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
(“Konventa”) dhe Protokollet e saj, Shtetet Anëtare të Bashkimit Europian i detyruar 
nga kuptimi dhe fushëveprimi i atyre të drejtave dhe lirive të përcaktuara nga Konventa 
dhe Protokollet, siç interpretohet nga Gjykata32, edhe kur ato nuk i kanë ratifikuar këto 
Protokollet. Ky është gjithashtu rasti edhe për nenin 50 të Kartës dhe rrjedhimisht për 
nenin 54 të CISA-së, që evidentisht duhet të interpretohet dhe zbatohet në dritën e 
jurisprudencës së Gjykatës për nenin 4 të Protokollit nr. 7, madje edhe në rastin e atyre 
Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë ratifikuar këtë protokoll.

13.  Për më tepër, ne bis in idem ishte futur si një pengesë për bashkëpunimin në çështjet 
penale midis Shteteve në instrumente të ndryshme, siç është Neni 3 § 2 i Vendimit 
Kuadër të 2002 mbi Urdhërin e Arrestit Europian33, Neni 7 § 1 (c) i Kornizës së 2003 
Vendimi mbi ekzekutimin në Bashkimin Europian të urdhrave për ngrirjen e pasurisë 
ose të provave34, Neni 8 § 2 (b) i Vendimit Kuadër 2006 për zbatimin e parimit të njohjes 
reciproke ndaj urdhrave të konfiskimit35, Neni 11 § 1 (c) Vendim kornizë mbi zbatimin e 
parimit të njohjes së ndërsjellë në gjykimet dhe vendimet e provës me synim mbikëqyrjen 
e masave provuese dhe sanksioneve alternative36, neni 13 § 1 (a) i Vendimit Kuadër të 
2008 mbi urdhërpagesën evropiane me qëllim të marrjen e objekteve, dokumenteve dhe 
të dhënave për përdorim në procedurat penale37, Neni 15 § 1 (c) i Vendimit Kornizë 
2009 për aplikimin ndërmjet Shteteve Anëtare të Bashkimit Europian mbi bazën e 
parimit të njohjes reciproke ndaj vendimeve mbi masat e mbikëqyrjes si një alternativë 
për paraburgimin e përkohshëm38 dhe nenin 1 pika 2 (a) të Vendimit Kornizë 2009 për 
parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve të ushtrimit të juridiksionit në procedurën 
penale39.

Së fundi, Neni 6 i Rregullores nr. 2988/95 mbi mbrojtjen e interesave financiare të 
Komuniteteve Europiane përcakton parimin e politikës së administratës, së bashku me 
parimin e llogaritjes.

14.  Në fushën gjyqësore, Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Europian, në Ëalt Ëilhelm dhe të 
tjerët k. Bundeskartellamtt, tha se sanksionet e njëpasnjëshme mund të vendoseshin në dy 
grupe paralele të procedurave që ndjekin qëllime të ndryshme. Në ligjin e konkurrencës, 
mundësia që një grup faktesh mund të paraqitet në dy procedura paralele, një në nivel 
komuniteti dhe tjetri në nivel kombëtar, të ndjekura nga sistemi i veçantë i ndarjes së 
juridiksionit ndërmjet Komunitetit dhe Shteteve Anëtare në lidhje me karteleve. Nëse, 
megjithatë, mundësia e dy procedurave që bëhen ndaras do të çonin në vendosjen e 
sanksioneve të njëpasnjëshme, një kërkesë e përgjithshme e drejtësisë natyrore do të 
kërkonte që çdo vendim ndëshkues i mëparshëm të merrej parasysh në përcaktimin e 
ndonjë sanksioni që do të vendoset40.

Më vonë, Gjykata e Drejtësisë e zhvilloi më tej jurisprudencën e saj në kuadër të 

32   Shih Shënimin nga Praesidiumi i Konventës: shpjegime mbi Kartën e të Drejtave Themelore të Bashkimit 
Europian (Bruksel, 11 tetor 2000): “Referenca në KEDNJ mbulon Konventën dhe Protokollet për të. Kuptimi dhe 
fusha e të drejtave të garantuara përcaktohen jo vetëm nga teksti i këtyre instrumenteve, por edhe nga praktika 
gjyqësore e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe nga Gjykata e Drejtësisë e Komuniteteve Evropiane”.
33   Vendimi Korniz i Këshillit 2002/584/JHA i datës 13 qershor 2002.
34   Vendimi Korniz i Këshillit 2003/577/JHA of 22 July 2003.
35   Vendimi Korniz i Këshillit 2006/783/JHA of 6 October 2006.
36   Vendimi Korniz i Këshillit 2008/947/JHA of 27 November 2008.
37   Vendimi Korniz i Këshillit 2008/978/JHA of 18 December 2008.
38   Vendimi Korniz i Këshillit 2009/829/JHA of 23 October 2009.
39   Vendimi Korniz i Këshillit 2009/948/JHA of 30 November 2009.  
40   Çështja 14⁄68, 13 shkurt 1969, § 11.
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shtyllës së tretë në bis (Gözütok dhe Brügge41, Miraglia42, Van Straaten43, Turanský44, 
M.45, Kussoëski46), për “idem” (Van Esbroeck47, Van Straaten48, Gasparini49, Kretzinger50, 
Kraaijenbrink51 dhe Gasparini52) dhe mbi klauzolën e zbatimit (Klaus Bourquain53, 
Kretzinger54 dhe Spasic55).

Në fushën e tatimit, gjykimi vendimtar ishte Hans Åkeberg Fransson, i cili arriti 
në konkluzionin e mëposhtëm: “Vetëm nëse dënimi tatimor është penal në natyrë 
për qëllimet e nenit 50 të Kartës dhe është bërë i formës së prerë që kjo dispozitë e 
përjashton veprën penale procedurat në lidhje me veprimet e njëjta të ngritura kundër 
të njëjtit person”56. Duke refuzuar propozimin e Avokatit të Përgjithshëm bazuar në 
parimin e kontabilitetit57, Gjykata e Luksemburgut vendosi me një lëvizje të shquar drejt 
konvergjencës me Gjykatën e Strasburgut që një kombinim i gjobave tatimore me natyrë 
kriminale sipas kritereve të Engel dhe dënimet penale do të përbënte një shkelje të nenit 
50 të Kartës.58

15.  Në mënyrë të përmbledhur, shfaqja e bollshme e parimit ne bis in idem si në të drejtën 
ndërkombëtare ashtu edhe në atë vendore dhe jurisprudencën dëshmon për njohjen 
e një parimi të së drejtës ndërkombëtare zakonore59. Parimi i shterimit të procedurës 
(Erledigungsprinzip) është kryesisht mbizotërues në të drejtën ndërkombëtare, si në 
nivel universal ashtu edhe në nivel evropian, por parimi i kontabilitetit gjithashtu gjen 
një njohje, në një formë më të ngushtë brenda Këshillit të Evropës (zbritja e dënimeve 
me burg) dhe një formë më të gjerë brenda Bashkimit Evropian (zbritja e dënimeve me 
burg dhe duke marrë parasysh sanksionet që nuk përfshijnë privimin e lirisë).

41   Çështja C-187⁄01 dhe Çështja C-385⁄01, 11 shkurt 2003.
42   Çështja C-469⁄03, 10 mars 2005.
43   Çështja C-150⁄05, 28 shtator 2006.
44   Çështja C-491⁄07, 22 dhjetor 2008.
45   Çështja C-398⁄12, 5 qershor 2014.
46   Çështja C-486⁄14, 29 korrik 2016.
47   Çështja C-436⁄04, 9 korrik 2006.
48   Cituar më sipër. 
49   Çështja C-467⁄04, 28 shtator 2006.
50   Çështja C-288⁄05, 18 qershor 2007.
51   Çështja C-367⁄05, 18 qershor 2007.
52   Cituar më sipër.
53   Çështja C-297⁄07, 11 dhjetor 2008.
54   Çështja C-288⁄05, 18 qershor 2007.
55   Çështja C-129⁄14 PPU, 27 maj 2014.
56   Hans Åkeberg Fransson, cituar më sipër, §§ 34 dhe 37.
57   Në paragrafët 86 dhe 87 të mendimit të tij, Avokati i Përgjithshëm deklaroi për një «interpretim pjesërisht 
autonom» të nenit 50 të Kartës, duke argumentuar se kishte një traditë kushtetuese të përbashkët për shtetet anëtare 
dhe në kundërshtim me interpretimin e atëhershëm mbizotërues nga Strasburg Gjykata e Nenit 4 të Protokollit Nr. 
7, i cili «bie ndesh me ekzistencën e gjerë dhe natyrën e vendosur në Shtetet Anëtare të sistemeve në të cilat mund 
të shqiptohen edhe një ndëshkim administrativ dhe penal për të njëjtën vepër».
58   Pikërisht kjo është leximi i vendimit të Fransson nga Gjykata në Grande Stevens dhe të Tjerët, përmendur më lart, 
§ 229; Kapetanios dhe të tjerët, përmendur më lart, § 73; dhe Sismanidis dhe Sitaridis, cituar më lart, § 73.
59   Shih, në mesin e shumë burimeve të opinio iuris në lidhje me këtë, konkluzionet e Shoqatës Ndërkombëtare 
të Ligjit Penal (IAPL) në Kongresin e 14-të Ndërkombëtar të Ligjit Penal në tetor 1989 (“Nëse një akt plotëson 
përkufizimin si të një vepre penale dhe një shkelje administrative penale, shkelësi nuk duhet të dënohet dy herë, 
së paku duhet të jepet një kredi e plotë, në dënimin për një dënim të mëvonshëm, për çdo sanksion të vendosur 
tashmë në lidhje me të njëjtin akt “) dhe Kongresin e Shtatëmbëdhjetë Ndërkombëtar të Penal Ligji në shtator 2004 
(“Sidoqoftë, duhen shmangur ndjekjet penale të dyfishta dhe sanksionet e një natyre penale”); Parimi 9 i Parimeve 
të Princeton mbi Juridiksionin Universal, 2001; dhe Anke Biehler et al. (eds.), Freiburg Propozimi për Juridiksione 
Bashkëkohore dhe Ndalimi i Prokurorive të Shumëfishta në Bashkimin Evropian, 2003.
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III – Sfidat moderne të ne bis in idem (§§ 16 - 32)

A. Veprat administrative dhe politikat penale à deux vitesses (§§ 16 - 22)

a. Tendenca e politikave drejt dekriminalizimit (§§ 16 - 17)
16.  Dekriminalizimi ka qenë një trend i mirëpritur i së drejtës penale në Evropë që nga vitet 

1960.60 Veprat administrative janë një instrument racional deflativ i politikës kriminale. 
Ky trend shpesh karakterizohet nga transferimi i veprave penale me një shkallë më të 
vogël të ofendimit social, siç janë veprat penale të trafikut rrugor, në fushën e së drejtës 
administrative, ku garancitë materiale dhe procedurale nuk janë në njëlloj me ato të së 
drejtës klasike penale dhe procedurë penale. Veprat administrative shpesh regjistrohen 
në terma të gjera dhe të hapura dhe gjobat administrative (Geldbusse) janë forma e 
preferuar e dënimit. Burgimi nuk është një alternativë (Ersatzfreiheitsstrafe) për një gjobë 
siç është rasti në të drejtën penale dhe nuk mund të urdhërohet burgim i detyrueshëm 
(Erzëingungshaft) përveç nëse personi në fjalë nuk ka paguar shumën e duhur pa e 
vendosur paaftësinë e tij për të paguar. Ndëshkimet administrative nuk regjistrohen në 
dosjen penale kombëtare, por vetëm në rrethana të caktuara, në regjistrat administrativë 
për sektorë të caktuar, siç është regjistri i kundërvajtjeve të trafikut rrugor. Normalisht, 
veprat administrative trajtohen me anë të një procedure të thjeshtëzuar të ndjekjes 
dhe dënimit të kryer para autoriteteve administrative, përveç rasteve të një ankimi të 
mëvonshëm në një gjykatë. Në shumë raste, ndjekja e kundërvajtjeve administrative 
bie në kompetencën discretionare të autoriteteve kompetente administrative. Ligjet e 
përgjithshme mbi procedurën penale në parim janë të zbatueshme vetëm me analogji. 
Periudha më e shkurtër e kufizimit zbatohen për veprat administrative se për veprat 
penale. 

17.  Mungesa e qartë e vijës ndarëse midis ligjit penal dhe ligjit administrativ ka rreziqet e 
veta. Format e sjelljes me një shkallë të lartë të ofensivës sociale janë bërë gjithashtu 
objekt i së drejtës administrative, veçanërisht kur përfshijnë përpunimin masiv të të 
dhënave, siç është ligji i taksave ose ekspertiza shumë e kualifikuar, siç janë ligji për 
konkurrencën61 dhe letrat me vlerë dhe ligji i bursës.62

b. Öztürk dhe “kriminalizimi” i veprave penale të vogla (§§ 18 - 22)
18.  Ka qenë jurisprudenca e vjetër e Gjykatës që edhe veprat administrative janë nën 

shqyrtimin e saj, sa i përket garancive të Nenit 6. Në bazë të kritereve të Engel63, 
Gjykata ka ripohuar herë pas here se sjellja e dënueshme me gjoba administrative 
duhet të përfitojë nga garancitë procedurale të Nenit 6, pavarësisht nga natyra personale 
ose kolektive e interesave ligjore të mbrojtura nga norma që është shkelur64, mungesa 
relative e seriozitetit të ndëshkimit dhe fakti se gjoba65 ka gjasa të dëmtojë reputacionin e 
kryerësit66. Përndryshe privimi i tillë i garancive procedurale do të ishte në kundërshtim 

60   IAPL, Kongresi Ndërkombëtar i Katërt, i cituar më lart: “Dekriminalizimi i shkeljeve është në përputhje me 
parimin e subsidiaritetit të ligjit penal dhe prandaj është i mirëpritur”.
61   Shiko A. Menarini Diagnostics S.R.L. k. Italisë, no. 43509/08, 27 shtator 2011.
62   Shiko Grande Stevens dhe të tjerë, cituar më sipër.
63   Shih Engel dhe të tjerët k. Holandës, 8 qershor 1976, Seria A nr. 22.
64   Shih Öztürk k. Gjermanisë, 21 shkurt 1984, § 53, Seria A nr. 73: “Nuk ka rëndësi nëse dispozita ligjore e 
kundërshtuar nga z. Öztürk ka për qëllim të mbrojë të drejtat dhe interesat e të tjerëve ose vetëm përmbushjen e 
kërkesave të trafikut rrugor”.
65   Ibid., § 54. “Mungesa relative e seriozitetit të ndëshkimit në fjalë ... nuk mund të shlyejë një vepër penale të 
karakterit të vetin kriminal.” Shih gjithashtu Lutz k. Gjermanisë, 25 gusht 1987, § 55, Seria A nr. 123, dhe Jussila k. 
Finlandës [DhM], nr. 73053/01, § 31, GJEDNJ 2006 XIII.
66   Shihni Öztürk, cituar më lart, § 53: “Fakti që ishte padyshim një kundërvajtje e cila vështirë se mund të dëmtonte 
reputacionin e kryerësit nuk e merr atë jashtë fushës së nenit 6. Nuk ka asgjë që sugjeron që vepra penale referuar në 



74

me qëllimin e Nenit 6.67

19.  Në Öztürk68 Gjykata ka përdorur tri argumente vendimtare për të notuar kundër valës 
së dekriminalizimit dhe për të mbështetur qëndrimin se vepra administrative në rrezik, 
një kundërvajtje rrugore, ishte “penale” për qëllimet e Nenit 6: kuptimi i zakonshëm i 
termave, ndëshkimi i sjelljes fyese nga ligji penal në “shumicën dërrmuese të shteteve 
kontraktuese” dhe fushëveprimi i përgjithshëm i normës që ishte shkelur - një dispozitë 
e Ligjit për trafikun rrugor.69 Në një vështrim të ngushtë, asnjë nga këto argumente nuk 
është bindës. Është e vështirë të përcaktohet vija ndarëse ndërmjet veprave administrative 
dhe penale në bazë të “kuptimit të zakonshëm të termave”, pavarësisht se kjo mund të 
nënkuptojë Gjykatën. Për më tepër, megjithëse është e vërtetë se një konsensus evropian 
sigurisht është një kriter vendimtar për kriminalizimin e sjelljes me një shkallë të lartë 
të ofensivës sociale, është e vështirë të kuptohet pse Gjykata duhet të argumentojë, 
në bazë të një konsensusi evropian, kundër dekriminalizimit e një vepre penale, e cila 
pasqyron një shqetësim për të përfituar jo vetëm individin, i cili nuk do të ishte më 
përgjegjës në aspektin penal për sjelljen e tij ose të saj dhe mund të shmangte procedurat 
gjyqësore, por gjithashtu të sigurojë funksionimin efektiv të gjykatave, tani më tutje do 
të lirohet në parim të detyrës së trajtimit të shumicës së madhe të këtyre veprave penale. 
Mbi të gjitha, Gjykata gabon në barazimin e veprave penale me normat e fushës së 
përgjithshme personale. Mjaft çuditërisht, duket se injoron traditën evropiane të gjatë të 
veprave penale me një fushë të kufizuar personale, përkatësisht normave të aplikueshme 
për kategori të caktuara të qytetarëve që dallohen nga karakteristikat personale ose 
profesionale (Sonderdelikte ose Pflichtendelikte)70. Prandaj, veprat penale dhe normat e 
fushës së kufizuar personale të zbatueshmërisë nuk janë të përjashtuara reciprokisht.

20.  Derisa dekriminalizimi nuk është problematik në aspektin e garancive në Nenet 6 dhe 
7 të Konventës dhe Nenit 4 të Protokollit nr. 7, kur ka të bëjë me dënime administrative 
të vogla që dënojnë sjelljen me një shkallë më të vogël të sulmeve sociale71, padyshim 
që ngre një çështje serioze sipas atyre neneve kur merret me sjellje me një shkallë më 
të lartë ofenduese sociale që është ulur në sferën e ligjit administrativ, për qëllime të 
politikave. Kjo është edhe më shumë kur veprat administrative, duke përfshirë edhe 
ato që janë kryer me neglizhencë, dënohen me dënime astronomike, ndonjëherë edhe 
të pakufizuara, gjoba apo kompensime, shpesh të shoqëruara me pezullimin, kufizimin 
apo edhe tërheqjen e disa të drejtave, të drejta të tilla profesionale. Regjimet e lehtësimit 
special janë në dispozicion për informatorët dhe të tjerë që bashkëpunojnë me autoritetet 
gjyqësore. Disa vepra administrative madje kryejnë një dënim më të rëndë në rast të 
përsëritjes. Përveç kësaj, procedurat administrative mund të përfshijnë masa hetuese të 
tilla ndërhyrëse si përgjimi i komunikimeve dhe kërkimeve në shtëpi, të cilat mund të 
kufizojnë privatësinë e të dyshuarit ashtu si në procedimet penale më serioze.

Konventë domosdoshmërisht nënkupton një shkallë të caktuar të seriozitetit”.
67   Po aty: “do të ishte në kundërshtim me objektin dhe qëllimin e nenit 6, i cili garanton ‘të gjithë personave të 
akuzuar për një vepër penale’ të drejtën për një gjykatë dhe për një gjykim të drejtë, nëse shteti u lejohet të largojë 
nga fusha e veprimit ky nen është një kategori e tërë e veprave penale vetëm duke u bazuar në ato si të vogla.”
68   Ibid 
69   Ibid. 
70   Për këtë lloj të veprave penale, shih Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, Berlin, 9 edicioni, 2015 dhe Langer, 
Das Sonderverbrechen, Berlin, 1972. Literatura shkencore dallon midis “veprave të vërteta speciale” (echte 
Sonderdelikte), të cilat mund të kryhen vetëm nga një person me një status të caktuar ose në një situatë të caktuar, 
dhe “vepra të rreme të posaçme” (unechte Sonderdelikte), të cilat mund të kryhen nga çdo person, por të mbajnë 
një dënim të rëndë nëse kryhen nga personi me një status të caktuar ose në një situatë të caktuar . Gjykata nuk e 
përmendi këtë dallim në Öztürk.
71   Për Gjykatën, është e qartë se dekriminalizimi lidhet me vepra të vogla që nuk kanë stigmatizim social (shih Lutz, 
cituar më lart, § 57).
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21.  Në fakt, kjo droit pénal à deux vitesses fsheh një politikë represive të zgjerimit të 
rrjetit, që synon të ndëshkojë më me mençuri dhe më seriozisht, me masa më të vogla 
përmbajtësore dhe procedurale. Në këtë kontekst të ri të Leviatanit, veprat penale të ligjit 
administrativ nuk janë asgjë tjetër veçse keqkuptim i pastër i një strategjie ndëshkuese të 
ashpër dhe ligji administrativ shndërrohet në një shkurtesë për të anashkaluar garancitë 
e zakonshme të ligjit penal dhe procedurës penale.72

22.  Konventa nuk është indiferente ndaj kësaj politike kriminale. Përkundrazi, nuk i lë 
çështjet e të drejtave të njeriut të kësaj madhësie në diskrecionin e secilit shtet. Asnjë 
margjinë e vlerësimit nuk u jepet Shteteve nga Neni 7 i Konventës dhe Neni 4 i Protokollit 
Nr. 7, të cilat janë dispozita që nuk mund të derogohen. Përkufizimi i kufijve të ligjit 
penal dhe zbatimi i parimeve të ligjshmërisë dhe ne bis in idem nuk varen nga veçoritë e 
secilit sistem juridik të brendshëm. Përkundrazi, ato i nënshtrohen mbikëqyrjes së rreptë 
evropiane të kryer nga Gjykata, siç do të tregohet më poshtë.

B. Ndëshkimet tatimore si instrument i politikave penale (§§ 23 - 32)

a. Natyra penale e gjobave tatimore (§§ 23 - 25)
23.  Ashtu si formulimi i neneve 6 dhe 7 të Konventës, nocioni i “procedurës penale” në 

tekstin e nenit 4 të Protokollit nr. 7 duhet të interpretohet në mënyrë autonome. Për më 
tepër, si parim, Konventa dhe protokollet e saj duhet të lexohen si një e tërë.73 Prandaj, 
neni 4 i Protokollit nr. 7 duhet të interpretohet në dritën e parimeve të përgjithshme 
lidhur me fjalët përkatëse “akuza penale” dhe “denim” në nenet 6 dhe 7 të Konventës 
përkatësisht.74 Për më tepër, karakterizimi ligjor i procedurës sipas ligjit kombëtar nuk 
mund të jetë kriteri i vetëm i rëndësisë për aplikueshmërinë e parimit ne bis in idem 
sipas nenit 4 të Protokollit nr. 7. Përndryshe, zbatimi i kësaj dispozite do të lihet në 
diskrecionin e Shteteve Kontraktuese në një shkallë që mund të çojë në rezultate të 
papajtueshme me objektin dhe qëllimin e Konventës. Pikërisht për të shmangur këtë 
diskrecion75, mund të ketë raste kur as lirimi përfundimtar,76 as dënimi i fundit nuk janë 
në gjendje të shkaktojnë efektin ne bis in idem.

24.  Në rastin në fjalë, grupi i parë i procedurave kishte të bënte me vendosjen e gjobave 
tatimore. Gjykata ka marrë qëndrim të qartë mbi natyrën kriminale të gjobave tatimore, 
në kuadrin e nenit 6 të Konventës. Në Bendenoun77, që kishte të bënte me vendosjen 
e gjobave tatimore për evazion fiskal, Gjykata nuk i referohej shprehimisht kritereve 
të Engel dhe renditi katër aspekte si të rëndësishme për aplikueshmërinë e nenit 6 në 
atë rast: që ligji që përcakton dënimet mbulonte të gjitha qytetarët në cilësinë e tyre si 
tatimpagues; se shtesë në fjalë nuk ishte menduar si kompensim financiar për dëmin, 
por në thelb si një dënim për të penguar rikthimin; se ajo ishte vendosur nën një rregull 
të përgjithshëm qëllimi i të cilit ishte si parandalues   dhe ndëshkues; dhe se shtesë ishte 

72   Unë e kam kritikuar tashmë këtë prirje në mendimet e mia të bashkangjitura në A. Menarini Diagnostics S.R.L., 
përmendur më lart, dhe Grande Stevens dhe të tjerë, përmendur më lart.
73   Shih, midis shumë rasteve të tjera, Hirsi Jamaa dhe të tjerët k. Italisë [DhM], nr. 27765/09, § 178, GJEDNJ 2012, 
dhe Ferrazzini k. Italisë [DhM], nr. 44759/98, § 29, GJEDNJ 2001-VII.
74   Shih Nykänen k. Finlandës, nr. 11828/11, § 38, 20 maj 2014; Haarvig k. Norvegjisë (vendim), nr. 11187/05, 
11 dhjetor 2007; Nilsson k. Suedisë (vendim), nr. 73661/01, KEDNJ 2005 XIII; Rosenquist k. Suedisë (vendim), 
nr. 60619/00, 14 shtator 2004; Manasson k. Suedisë (vendim), nr. 41265/98, 8 prill 2003; Göktan k. Francës, nr. 
33402/96, § 48, GJEDNJ 2002-V; dhe Malige k. Francës, 23 shtator 1998, § 35, Raportet e aktgjykimeve dhe 
vendimeve 1998 VII.
75   Shih Marguš k. Kroacisë [DhM], nr. 4455/10, § 139, GJEDNJ 2014.
76   Shih Kurdov dhe Ivanov k. Bullgarisë, nr. 16137/04, § 44, 31 maj 2011.
77   Bendenoun k. Francës, 24 shkurt 1994, seria A nr. 284.
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e konsiderueshme. Gjykata, megjithatë, konsideroi se shtetet kontraktuese duhet të jenë 
të lira të fuqizojnë autoritetet tatimore për të vendosur sanksione të tilla si shpenzimet 
tatimore edhe nëse ato përfshinin shuma të mëdha. Një sistem i tillë nuk ishte i 
papajtueshëm me nenin 6 § 1 për sa kohë që tatimpaguesi mund të sjellë ndonjë vendim 
të tillë që e prek atë para një organi gjyqësor me juridiksion të plotë, duke përfshirë 
fuqinë për të shfuqizuar në të gjitha aspektet, për çështje të faktit dhe ligjit, vendimi i 
kundërshtuar.78

25.  Në Janosheviç79 dhe Västberga Taxi Aktiebolag dhe Vulic80, Gjykata nuk bëri asnjë 
referencë ndaj Bendenoun apo qasjes së veçantë të ndjekur në atë rast, por vazhdoi 
drejtpërsëdrejti në bazë të kritereve të Engel.81 Pas konfirmimit se procedurat 
administrative kishin përcaktuar një “padi penale” kundër aplikantit, Gjykata gjeti 
se procedurat gjyqësore në rastet para të cilave ishin kryer nga gjykatat që siguronin 
garancitë e kërkuara nga neni 6 § 1, pasi që gjykatat administrative kishin juridiksionin 
për të shqyrtuar të gjitha aspektet e çështjeve para tyre. Kontrolli i tyre nuk ishte i kufizuar 
vetëm në pikat e ligjit, por gjithashtu mund të shtrihej edhe në çështjet faktike, duke 
përfshirë edhe vlerësimin e provave. Nëse ata nuk pajtoheshin me gjetjet e autoritetit 
tatimor, ata kishin fuqinë për të shfuqizuar vendimet e ankimuara. Gjykata shtoi se pika 
e fillimit për autoritetet tatimore dhe gjykatat duhet të jetë se pasaktësitë e konstatuara në 
një vlerësim tatimor ishin për shkak të një akti të pafalshëm që i atribuohet tatimpaguesit 
dhe se nuk ishte dukshëm e paarsyeshme të vendoset një shtesë tatimore si dënim për 
atë akt. Autoritetet tatimore dhe gjykatat duhet të shqyrtojnë nëse ka arsye për falje, 
edhe nëse tatimpaguesi nuk kishte bërë ndonjë kërkesë për këtë qëllim. Sidoqoftë, meqë 
detyra për të shqyrtuar nëse kishte arsye për falje u ngrit vetëm për aq sa u garantuan 
faktet e rastit, barra për të provuar se kishte arsye për të paguar një shtesë ishte, në fakt, 
tek tatimpaguesi. Gjykata arriti në përfundimin se një sistem tatimor që vepronte me një 
supozim të tillë, që ishte në dorën e tatimpaguesit për të kundërshtuar, ishte në përputhje 
me nenin 6 § 2 të Konventës.
b. Jussila dhe linja ndarëse mes malum në se dhe malum quia prohibitum (§§ 26 - 32)

26.  Në Jussila82, Gjykata konfirmoi qasjen e marrë në Janosheviq dhe theksoi se “baza 
e themeluar ose autoritative është rrjedhimisht e paraqitur në jurisprudencën për të 
vendosur se natyra e vogël e ndëshkimit, në procedurat tatimore ose ndryshe, mund të 
jetë vendimtare në duke hequr një vepër penale, përndryshe kriminale sipas natyrës, nga 
fusha e nenit 6.”83 “Për më tepër, me një sinjal të qartë të qëllimit të tij për të mos privuar 
nga tatimpaguesit masat e tyre themelore në marrëdhëniet me Shtetin, Gjykata shtoi 
se” nuk ka dyshim sa i përket rëndësisë së taksës për funksionimin efektiv të shtetit, 
Gjykata nuk është e bindur se heqja e masave mbrojtëse procedurale në shqiptimin e 
gjobave ndëshkuese në atë sferë është e nevojshme për të ruajtur efikasitetin e sistemit 
fiskal ose në të vërtetë mund të konsiderohet në përputhje me frymën dhe qëllimin e 
Konventës.84 “Duke vepruar kështu, Gjykata” deri në një farë mase85 “braktisi arsyetimin 

78   Ibid., § 46.
79   Janosheviq k. Suedisë, nr. 34619/97, GJEDNJ 2002-VII.
80   Västberga Taxi Aktiebolag dhe Vulic k. Suedisë, nr. 36985/97, 23 korrik 2002.
81   Gjykata theksoi argumentin e gabuar: “Shtesat e taksës rezultuese u vendosën në përputhje me legjislacionin 
tatimor ... të drejtuar ndaj të gjithë personave të pagueshëm në Suedi dhe jo ndaj një grupi të caktuar me status të 
posaçëm” (shih Janosheviç, cituar më lart, § 68 , Västberga Taxi Aktiebolag dhe Vuliq, cituar më lart, § 79; dhe 
përsëri, për shembull, në SC IMH Suceava SRL kundër Rumanisë, nr. 24935/04, § 51, 29 tetor 2013).
82   Jussila, cituar më sipër, § 41.
83   Ibid., § 35.
84   Ibid., § 36.
85   Ibid., § 45.
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e Ferrazzinit,86 pasi pranoi se çështjet e vlerësimi i taksave nuk bie jashtë fushëveprimit 
material të Konventës. Ratione materiae, çështjet që lidhen me ndëshkimet tatimore 
mund të përfshijnë Gjykatën në vlerësimin e fuqisë sovrane të vlerësimit tatimor të 
Shteteve. Neutralizimi i prerogativës së pushtetit publik në Jussila e udhëhoqi Gjykatën 
në një përsëritje të dukshme të specifikës së detyrimeve tatimore në kontekstin e të 
drejtës evropiane të të drejtave të njeriut.

27.  Edhe në rastet kur kompensimet tatimore nuk ishin klasifikuar në të drejtën kombëtare si 
kriminale, vetëm ky fakt nuk ishte vendimtar për Gjykatën. Fakti që shpenzimet tatimore 
u imponuan nga dispozitat ligjore të aplikueshme për tatimpaguesit në përgjithësi, me 
qëllim parandalues, u konsideruan shumë më të rëndësishme. Si parim, shpenzimet 
tatimore nuk synonin vetëm si kompensim financiar për dëmet e caktuara të shkaktuara 
shtetit, por si një formë e dënimit të shkelësve dhe një mjet për të penguar recidivizmin 
dhe shkelësit e mundshëm të ri. Në sytë e Gjykatës, shpenzimet tatimore u imponuan 
nga një rregull, qëllimi i të cilit ishte njëkohësisht parandalues   dhe ndëshkues, madje 
edhe kur ishte vendosur një shtesë tatimore prej 10%, me një shtesë totale maksimale 
të mundshme prej 20%.87 Për Gjykatën, natyra ndëshkuese e kompensimeve tatimore 
përforcoi konsideratën de minimis të Bendenoun. Rrjedhimisht, procedurat që përfshijnë 
shtesat shtesë tatimore u gjetën gjithashtu si «procedurë penale» për qëllimin e nenit 6 të 
Konventës.

28.  Sikur të ndalonte Gjykata këtu, Jussila do të ishte një zgjatje e thjeshtë e Öztürk në fushën 
e gjobave tatimore. Por Gjykata nuk u ndal këtu. Ajo vazhdoi të theksonte se ishte «e 
vetëkuptueshme që ka raste kriminale që nuk mbartin ndonjë shkallë të konsiderueshme 
të stigmës». Rrjedhimisht, në gjykimin e Gjykatës, garancitë për kriminelë nuk kanë 
domosdoshmërisht të zbatohen me rreptësinë e plotë ndaj akuzave penale pa shkallë 
të konsiderueshme të stigmës.88 Duke zbatuar nenin 6 në mënyrë të diferencuar në 
varësi të natyrës së çështjes dhe shkallës së stigmës që ka kryer disa kallëzime penale, 
Gjykata ka dalluar midis garancive procedurale të Konventës së disponueshme dhe jo 
të disponueshme, e drejta e të pandehurit për një seancë dëgjimore publike është një e 
garancive të mëparshme. Për aq sa nuk kanë kryer ndonjë shkallë të konsiderueshme 
të stigmës, veprat administrative mund të ndryshojnë nga thelbi i ligjit penal, prandaj 
garancitë penale të nenit 6 mund të mos zbatohen plotësisht ndaj tyre. Një tip i klasës së 
dytë të veprës penale, duke përfituar nga vetëm disa nga garancitë e Nenit 6, u krijua në 
Jussila.

29.  Për fat të keq, Gjykata nuk ka bërë asnjë përpjekje, qoftë në Jussila ose më pas, për të 
zhvilluar një qasje koherente ndaj magna quaestio të vijës ndarëse midis “ligjit të ashpër 
penal” dhe pjesës tjetër të ligjit penal, i cili i bën jehonë dallimit të vjetëruar Mala 
në vetvete dhe Mala ndaluar. Përveçse duke qenë shumë e thjeshtë, dallimi i Dhomës 
së Madhe duket mjaft artificial. Në Jussila, si në disa raste të tjera, kriteri shoqëror i 
stigmës i ngjan një argumenti thjesht retorik që Gjykata nuk përdor me të vërtetë për të 

86   Shih Ferrazzini, cituar më lart, § 29. Në të vërtetë, Gjykata ka vlerësuar në disa raste përputhjen e masave të 
politikës tatimore me nenin 1 të Protokollit nr. 1 (ndër më të rëndësishmet, NKM k. Hungarisë, numër 66529/11, Nr. 
57665/12 dhe 57657/12, 7 maj 2013, Da Conceição Mateus k. Portugalisë (vendim), nr 62235/12 dhe 57725/12, të 
datës 14 maj 2013, Koufaki dhe ADEDY k. Greqisë (vendim) 8 tetor 2013 dhe Da Silva Carvalho Rico k. Portugalisë 
(vendim), nr 13341/14, 1 shtator 2014).
87   See Jussila, cituar më sipër, § 38.
88   Ibid., § 43; shih gjithashtu Grande Stevens dhe të tjerë, përmendur më lart, § 120; Kammerer kundër Austrisë, nr. 
32435/06, § 26, 12 maj 2010; dhe Flisar kundër Sllovenisë, nr. 3127/09, § 36, 29 shtator 2011. Përfundimi në Jussila 
se dëgjimi publik nuk ishte i nevojshëm për të trajtuar veprat administrative u shtri në çështjet e tjera procedurale të 
mbuluara nga Neni 6, siç janë rastet Kammerer dhe Flisar, prania i të akuzuarve në seancë.
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zgjidhur rastet.89 Në fakt, Gjykata vendosi rastin e Jussila në mënyrë shumë pragmatike, 
në bazë të faktit se kërkuesit i është dhënë mundësia e mjaftueshme për të paraqitur 
rastin e tij me shkrim dhe për të komentuar mbi parashtrimet e organeve tatimore.

30.  Mungesa e qartësisë konceptuale mbi përcaktimin e “ligjit penal të rëndë” sipas Nenit 6 
përkeqësohet më tej nga fakti se aplikimi i kriterit Engel normalisht është më shumë një 
çështje e shkallës, në varësi të peshës së gjobave të aplikuara dhe të aplikueshme , sesa 
një çështje e natyrës së akuzave të ngritura kundër të pandehurit. Gjykata më shpesh nuk 
preferon të zgjidhë çështjen e zbatueshmërisë së kritereve të Engel duke përdorur një 
vlerësim thjesht sasior, dhe jo cilësor, të shkeljeve në fjalë. Kur ajo fillon në një analizë 
thelbësore të natyrës së veprës, shpesh përdor argumentin e gabuar Öztürk të fushës së 
kufizuar personale të normës.90

31.  Në të shumtën, zgjedhja e politikës Öztürk për “kriminalizimin” e veprave penale të 
vogla administrative për qëllimet e Nenit 6 u shqyrtua rrënjësisht në Jussila. Zgjerimi i 
dukshëm i kësaj zgjedhjeje të politikës ndaj ndëshkimeve tatimore u zvogëlua në fund 
nga qëndrimi pragmatik i Gjykatës, i cili i etiketoi këto vepra të vogla, si “penale”, jo 
“kriminale të rëndë” dhe për këtë arsye nuk meritojnë mbrojtja e plotë e gjobës kriminale 
të nenit 6. Interesat e mbledhjes efikase të taksave masive flasin më shumë se çdo tjetër.

32.  Sido që të jetë, mesazhi i Gjykatës në Jussila është i vlefshëm edhe për Norvegjinë. 
Ndëshkimet tatimore të shqiptuara në rastin në fjalë ishin të natyrës penale dhe procedurat 

89   Në fakt, zbatimi i kriterit të stigmës sociale në jurisprudencën e Gjykatës ka qenë shumë i kufizuar. Është e vërtetë 
se Gjykata ka vërejtur në mënyrë të përsëritur stigmën e posaçme shoqërore të nënkuptuar nga vepra e torturës 
(shih, midis shumë autoriteteve të tjera, Irlandë kundër Mbretërisë së Bashkuar, 18 janar 1978, § 167, Seria A nr 
25, Aksoy v. Turqia, 18 dhjetor 1996, § 64, Raportet 1996-VI, Aydın kundër Turqisë, 25 shtator 1997, §§ 83-84 dhe 
86, Raportet 1997-VI, Selmouni kundër Francës [GC], nr 25803/94, § 74, ECHR 1999-V, Dikme kundër Turqisë, 
nr.20869 / 92, §§ 94-96, ECHR 2000-VIII dhe Batı dhe të tjerët kundër Turqisë, nr 33097/96 dhe 57834/00, § 116 
, KEDNJ 2004-IV). Por, përveç këtyre rasteve, përdorimi i kriterit është i pakët. Ndonjëherë Gjykata i referohet 
stigmës shoqërore të bartur nga një dënim si një faktor për të konsideruar nevojën që i pandehuri të marrë pjesë në 
procedurë personalisht (në rastin e vrasjes, shih Chopenko kundër Ukrainës, nr 17735/06, § 64 , Më 15 janar 2015, 
në rastin e korrupsionit shih Suuripää kundër Finlandës, nr. 43151/02, § 45, 12 janar 2010), ose për përcaktimin se 
gjendja e aplikantit duhet të jetë tashmë e ndikuar shumë nga masat e marra nga policia në procedurën paraprake 
(në rastin e abuzimit seksual të të miturit, shih Subinski kundër Eslovenia, nr. 19611/04, § 68, 18 janar 2007). 
Përfundimi i «Suuripä» u shtri në rastin e një vepre penale të taksave në Pákozdi kundër Hungarisë (nr.51269 / 07, 
§ 39, 25 nëntor 2014). Në raste të tjera, Gjykata ka deklaruar se veprat penale të dënueshme me burgim kanë kryer 
një shkallë të konsiderueshme të stigmës, kur personi i dënuar ishte dënuar me një mandat shtatëvjeçar (Popa dhe 
Tanasescu kundër Rumanisë, nr 19946/04, § 46 , 11 prill 2012), një mandat katërvjeçar (Sándor Lajos Kiss kundër 
Hungarisë, numër 26958/05, § 24, 29 shtator 2009), ose një kusht burgim të pezulluar (Goldmann dhe Szénászky 
kundër Hungarisë, nr.17604 / 05, § 20, 30 nëntor 2010), apo edhe vetëm një gjobë (Taláber kundër Hungarisë, 
numër 37376/05, § 27, 29 shtator 2009). Në raste të tjera, Gjykata thjesht ka pohuar se disa interesa të caktuara 
ligjore, siç janë respektimi i rregullave për mbrojtjen nga zjarri, mbrojtja e konsumatorit ose politika e ndërtimit të 
urbanistikës nuk bien në fushën e së drejtës penale, pa përmendur mungesën e stigmës sociale ( shih Kurdov dhe 
Ivanov, cituar më lart, § 43; SC IMH Suceava SRL, cituar më lart, § 51; dhe Inocêncio kundër Portugalisë (vendim), 
nr 43862/98, KEDNJ-2001-I). Në Segame SA kundër Francës (nr. 4837/06, § 59, 7 qershor 2012), Gjykata konstatoi 
se taksat shtesë mbi veprat e artit dhe dënimet përkatëse «ndryshojnë nga thelbi i vështirë i ligjit penal për qëllimet e 
Konventës». Në Grande Stevens dhe të Tjerët (përmendur më lart, § 122) Gjykata vuri në dukje se, pavarësisht nga 
ashpërsia e tyre financiare, dënimet që disa nga ankuesit ishin të detyruar të kryenin një «shkallë të konsiderueshme 
të stigmës», dhe kishin gjasa të ndikojnë negativisht nderi profesional dhe reputacioni i personave në fjalë. Prandaj, 
kriteri thelbësor i stigmës sociale nganjëherë lidhet me dënimet e zbatueshme për veprën penale, ndërsa në rastet e 
vrasjes, torturës, korrupsionit ose abuzimit seksual të të miturit lidhet me vetë natyrën e sjelljes. Së fundmi, Gjykata 
ka hedhur poshtë edhe kriterin tautologjik, organik, sipas të cilit veprat penale të gjykatave administrative ose të 
gjykatave «kundërvajtëse» janë administrative dhe për këtë arsye klasifikimi i tyre si «kriminal» është përjashtuar 
(shih Tomasović kundër Kroacisë, nr 53785 / 09, § 22, 18 Tetor 2011).
90   Zbatimi i këtij kriteri ka sjellë vendime të pafat, të tilla si ato të dorëzuara në Inocêncio (cituar më lart), të cilat 
konsideronin kundërvajtjet administrative (contraordenações) të jenë jo-kriminele, megjithëse contraordenações 
portugeze ishin të strukturuara tamam si Ordnungswidrigkeiten gjermane ishin trajtuar si “penale” në Öztürk 
(krahasoni Ligjin gjerman për Veprat Administrative, 1968 mbi Ligjin, Ligjet e Gjykatës së Lartë të vitit 1968 për 
Regjistrimet Gjyqësore Geral das Contraordenações).
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tatimore përkatëse ishin penale për qëllimet e nenit 4 të Protokollit nr. 7. Ndëshkimet 
tatimore norvegjeze prej 30%, me një maksimum të përgjithshëm të mundshëm prej 
60% shkeljet jashtëzakonisht të pakujdesshme, janë shumë më të larta se standardi 
Jussila.

Ky është gjithashtu qëndrimi i shumicës së Dhomës së Madhe në rastin aktual, 
pasi konfirmojnë, në kundërshtim me pohimin e Qeverisë,91 se nuk ka një nocion më 
të ngushtë të “krimit” sipas Nenit 4 të Protokollit Nr. 7. Prandaj , shumica e refuzojnë 
qasjen e marrë në Storbråten,92 Mjelde93 dhe Haarvig94, ku Gjykata pranoi një gamë 
më të gjerë kriteresh sesa kriteret e Engel për qëllimet e përcaktimit të ekzistencës së 
procedurës penale sipas Nenit 4 të Protokollit Nr. 7.

PJESA E DYTË (§§ 33 - 80)

IV - Trashëgimia pro persona e Sergej Zolotukhin (§§ 33 - 49)

A. Kombinimi i ndëshkimeve administrative dhe penale (§§ 33 - 39)

a. Fakti idem në procedurat administrative dhe penale (§§ 33 - 36)
33.  Neni 4 i Protokollit Nr. 7 ndalon që askush të ndiqet penalisht ose të gjykohet për 

një vepër penale për të cilën ai ose ajo është liruar ose dënuar. Një qasje që thekson 
karakterizimin ligjor të veprës penale (idem crimen) do të ishte shumë kufizuese. Nëse 
Gjykata e kufizoi veten në gjetjen e një personi të ndjekur penalisht për vepra penale me 
një klasifikim tjetër ligjor, do të rrezikonte minimin e garancisë të përcaktuar në nenin 4 
të Protokollit nr. 7, për dy arsye. Së pari, i njëjti fakt mund të karakterizohet si një vepër 
penale në shtete të ndryshme, por elementët përbërës të veprës mund të ndryshojnë 
ndjeshëm. Së dyti, shtete të ndryshme mund të karakterizojnë të njëjtin fakt si një vepër 
penale ose një shkelje administrative (që është jo penale).95

34.  Prandaj, neni 4 i Protokollit nr. 7 duhet të kuptohet si ndalim i ndjekjes së re ose gjykimit 
të një vepre penale për aq sa ka lindur nga fakte ose fakte identike të cilat ishin në thelb 
të njëjta (idem factum).96 Për këtë arsye, është e rëndësishme që në sytë e Gjykatës të 
përqëndrohet në ato fakte që përbënin një sërë rrethanash konkrete faktike që përfshijnë 
të pandehurin e njëjtë dhe të lidhur në mënyrë të pazgjidhshme së bashku në kohë dhe 
hapësirë, ekzistenca e të cilave duhet të demonstrohet në mënyrë që të sigurohet një dënim 
ose instituti i procedurave penale.97 Kjo do të thotë se fushëveprimi i ndalimit përfshin 

91   Shiko paragrafët 66 dhe 67 të vendimit.
92   Storbråten k. Norvegji (vendim), nr. 12277/04, 11 shkurt 2007.
93   Mjelde k. Norvegjisë (vendim.), nr. 11143/04, 11 shkurt 2007.
94   Haarvig, cituar më sipër.
95   Për shembull, neni 4 i Protokollit nr. 7 është shtrirë në gjoba administrative, siç janë dënimet tatimore prej 
40% dhe 80% të shumave të duhura (shih Ponsetti dhe Chesnel k. Francës (vendim), nr. 36855/97 dhe Dënimet 
administrative plotësuese ndaj dënimeve penale (shih Maszni k. Rumanisë, nr 59892/00, 21 shtator 2006) dhe 
dënimet civile (shih Storbråten, cituar më lart).
96   Cout ka përcaktuar faktin idem si “sjellje të njëjtë nga të njëjtët persona në të njëjtën datë” (shih Maresti kundër 
Kroacisë, nr. 55759/07, § 63, 25 qershor 2009, dhe Muslija kundër Bosnjë dhe Hercegovinës, nr. 32042 / 11, § 34, 
14 janar 2014). Jurisprudenca e Luksemburgut ka miratuar një qëndrim të ngjashëm për qëllimet e nenit 54 të CISA 
(shih Van Esbroeck, cituar më lart, §§ 27, 32 dhe 36; Kretzinger, cituar më lart, §§ 33 dhe 34; Van Straaten, cituar 
më lart, §§ 41, 47 dhe 48, dhe Kraaijenbrink, cituar më lart, § 30).
97   Shih Sergej Zolotukhin, cituar më lart, §§ 82 dhe 84. Kjo nuk është vendi për të analizuar karakterin artificial të 
shumës së ndarjes ndërmjet faktorit idem dhe idem legem. Fakt i idem është deri në një farë mase i kushtëzuar nga 
një kuptim a priori i fakteve relevante në dritën e ligjit penal. Kjo është veçanërisht e vërtetë në rastin e veprave të 
vazhdueshme.
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ndjekjen penale të shkeljeve të reja që janë në një marrëdhënie të pajtimit të dukshëm 
(konkurset e dukshme, konkurrenca e dukshme, Gesetzeskonkurrenz) ose bashkëveprimi 
i vërtetë (concours idéal de criminals, concorso ideale di reati, Idealkonkurrenz)98 ose 
veprat e kryera tashmë. E njëjta ndalim është e vlefshme për një kombinim të veprave 
penale (concours réel de crime, concorso materiale di reati, Realkonkurrenz) kur ato 
janë të lidhura me unitetin tokësor dhe hapësinor. Kjo gjithashtu do të thotë se efekti ne 
bis in idem i një aktgjykim në lidhje me një vepër të vazhdueshme ndalon një gjykim të 
ri mbi akuzat që lidhen me çdo akt të ri individual që është pjesë e suksesit të veprave 
penale.99

35.  Për të përmbledhur, Sergej Zolotukhin afirmon parimin ne bis in idem si një e drejtë 
individuale në të drejtën evropiane të të drejtave të njeriut, me të njëjtën fushë si parimi 
i standardit të shterimit të procedurës (Erledigungsprinzip)100. Kjo garanci shtrihet në 
të drejtën që të mos ndiqet penalisht ose të gjykohet dy herë.101 Domethënia evropiane 
e parimit shkon përtej maksimës së res judicata pro veritate habetur, e cila synon 
rrënjësisht të mbrojë deklaratën përfundimtare, autoritare, publike mbi këtë krim, dhe 
për këtë arsye të sigurojë siguri ligjore dhe të shmangë gjykimet kontradiktore. Përveç 
kësaj, kuptimi evropian i parimit ne bis in idem kërkon të mbrojë personin e dyshuar për 
veprën e pretenduar nga rreziku i dyfishtë, ku një lirim paraprak ose dënim tashmë ka 
fituar forcën e res judicata.102

Megjithatë, Gjykata kërkoi në Sergej Zolotukhin që të bëhej një krahasim ndërmjet 
vendimit me të cilin ishte përfunduar procedura e parë penale dhe lista e akuzave të 
ngritura kundër aplikantit në procedurën e re. Meqenëse faktet në të dyja procedurat 
dalloheshin vetëm në një element, përkatësisht kërcënimin e dhunës, të cilat nuk ishin 
përmendur në grupin e parë të procedurës, Gjykata konstatoi se padia penale sipas nenit 
213 § 2 (b) të Kodi Penal përfshinte elementet e veprës penale në bazë të nenit 158 
të Kodit të Kundërvajtjeve Administrative në tërësinë e tyre dhe se, kundërshti, vepra 
«veprime të vogla të parregullta» nuk përmbante elemente që nuk përfshihen në veprën 
penale të “veprimeve të çrregullta” dhe “ka të bëjë kryesisht me të njëjtën vepër”.103

36. Duke pasur parasysh sa më sipër, unë ndaj mendimin e shumicës së Dhomës së Madhe 
në rastin në fjalë, se veprat penale për të cilat janë ndjekur penalisht, dënuar dhe dënuar 
ankuesit janë bazuar në të njëjtat fakte për të cilat janë shqiptuar dënimet tatimore mbi ta.
b. Vendimi përfundimtar në procedurën administrative (§§ 37 - 39)

37.  Qëllimi i nenit 4 të Protokollit nr. 7 është ndalimi i përsëritjes së procedurave të 
cilat janë përfunduar me vendim “të formës së prerë”. Sipas Raportit Shpjegues mbi 
Protokollin Nr. 7, i cili në vetvete i referohet Konventës Evropiane për Vlefshmërinë 
Ndërkombëtare të Vendimeve Penale, vendimi është përfundimtar “nëse, sipas shprehjes 
tradicionale, ajo ka fituar forcën e res judicata. Ky është rasti kur është i pakthyeshëm, 
domethënë kur nuk ka mjete të mëtejshme të zakonshme ose kur palët i kanë shteruar 

98   Shiko Oliveira k. Zvicrës, nr.25711/94, 30 korrik 1998, raportet 1998-V.
99   Shih mendimin tim të veçantë në Rohlena k. Republikës Çeke [DhM], nr. 59552/08, GJEDNJ 2015, § 9.
100   Fjalë për fjalë duke i’u referuar natyrës individuale të së drejtës: shih Sergej Zolotukhin, cituar më lart, § 81.
101   Ibid., § 110, dhe për një shembull të mëparshëm, shih Franz Fischer k. Austrisë, nr. 37950/97, § 29, 29 maj 2001.
102   Siç është treguar më lart, kjo është ideologjia themelore e Amendamentit të Shtatë të Kushtetutës së Shteteve 
të Bashkuara dhe të Nenit 8 të Kapitullit V të Titullit II të Kushtetutës Franceze të vitit 1791, që tregon se Sergej 
Zolotukhin është në përputhje me personin historik, pro persona të kuptuarit e këtij parimi në kohët moderne.
103   Shih Sergej Zolotukhin, cituar më lart, §§ 97 dhe 121. Kjo mund të jetë e paqëllimshme, por fakti është se në disa 
raste të tjera Gjykata i krahason “elementët thelbësorë” të shkeljeve të supozuara për qëllime të përcaktimit të idem 
(shih, disa shembuj pas Zolotukhin, Muslija, cituar më lart, § 34, Asadbeyli dhe të tjerët kundër Azerbajxhanit, nr 
3653/05, 14729/05, 20908/05, 26242/05, 36083/05 dhe 16519/06, § 157, 11 dhjetor 2012 dhe Ruotsalainen kundër 
Finlandës, nr 13079/03, § 56, 16 qershor 2009).
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mjetet e tilla ose kanë lejuar që afati të skadojë pa u shfrytëzuar prej tyre”.104 Në Sergej 
Zolotukhin, Gjykata përsëriti se vendimet kundër të cilave një ankesë e zakonshme 
ishin të përjashtuara nga fusha e garancisë që përmban Neni 4 i Protokollit nr. 7, për 
aq kohë sa afati për paraqitjen e një ankimi të tillë nuk kishte skaduar. Nga ana tjetër, 
mjetet e jashtëzakonshme si kërkesa për rihapjen e procedurës ose kërkesa për zgjatjen e 
afatit të skaduar nuk merren parasysh për të përcaktuar nëse procedurat kanë arritur një 
përfundim përfundimtar.

38.  Ndryshe nga shumica e Dhomës së Madhe, unë nuk mund ta ndjek pozitën e Gjykatës 
së Lartë dhe të kërkuesve lidhur me argumentin se vendimet për ndëshkimin e taksave 
u bënë përfundimtare më 15 dhjetor 2008 për z. A dhe më 26 dhjetor 2008 për Z.B, 
domethënë para ata u dënuan për të njëjtin sjellje nga Gjykata e Qarkut, edhe pse afati 
kohor gjashtëmujor për ngritjen e procedurës gjyqësore në pajtim me nenin 11-1 (4) të 
kapitullit 11 të Ligjit për Vlerësimin e Taksave nuk kishte skaduar akoma. Meqenëse 
aplikantët akoma kishin të drejtën e qasjes në një shqyrtim të plotë gjyqësor, nuk shoh 
se si vendimet administrative për ndëshkimet tatimore mund të konsiderohen si “të 
parevokueshme”.105 Ky konkluzion është edhe më i fuqishëm duke pasur parasysh se, 
meqenëse organet administrative në fjalë nuk janë as të pavarura as të gjykatave, e 
drejta e qasjes në një procedurë gjyqësore është e nevojshme në mënyrë që dënimet 
administrative të jenë në përputhje me nenin 6 § 1 në Konventa.106

39.  Data e saktë kur vendimet administrative u bënë të formës së prerë nuk është dukshëm 
një fakt i panjohur. Një skenar ligjor në të cilin vendimi administrativ për vendosjen e 
gjobave tatimore bëhet i fundit përfundimtar mund të jetë i ndryshëm nga ai në të cilin 
dënimi penal për mashtrim tatimor bëhet i pari i fundit. Megjithëse Gjykata ka deklaruar 
se “çështja nëse parimi i jo bis in idem është shkelur ka të bëjë me marrëdhënien midis 
dy veprave penale në fjalë dhe prandaj nuk mund të varet nga rendi në të cilin zhvillohen 
procedimet përkatëse”,107 ligji Ndikimi i një dënimi përfundimtar penal për procedurat 
administrative mund të ndryshojë shumë në mënyrë të konsiderueshme nga ndikimi 
ligjor i një vendimi administrativ përfundimtar në procedurën penale. Shumica mbylli 
sytë e tyre në këtë dallim, pa i vlerësuar pasojat e ndryshme ligjore në ligjin norvegjez të 
secilit prej këtyre skenarëve ligjor. Ata thjeshtë supozojnë se procedimet administrative 
dhe penale janë pjesë e një “përgjigjeje të integruar të qasjes”,108 duke konkluduar se nuk 
ishte e nevojshme të vendoset çështja e përfundimit të procedurave administrative. Unë 
do të demonstroj më pas efektet negative të këtij pozicioni.

B. Procedurat paralele administrative dhe penale (bis) (§§ 40 - 49)

a. Lidhja e mjaftueshme në kohë (§§ 40 - 46)
40.  Megjithëse Gjykata nuk iu drejtua skenarit të procedurave paralele të ish-profesionit në 

Sergej Zolotukhin109, ai e fshiu gjendjen e gabuar dhe plotësuese që Zigarella i kishte 
shtuar bis: në mungesë të ndonjë dëmtimi të vërtetuar nga ankuesi, vetëm procedura 
të reja solli dija se i pandehuri është gjykuar tashmë në procedurën e mëparshme do të 
shkelte ne bis in idem.110

104   Sergey Zolotukhin, cituar më sipër, §§ 107 dhe 108. 
105   Kjo ishte gjithashtu pikë e bërë nga Qeveria (shih paragrafin 72 të vendimit).
106   Shiko Taksën Västberga Aktiebolag dhe Vulic, cituar më lart, § 93.
107   Shih Franz Fischer, cituar më lart, § 29.
108   Shih paragrafin 141 të aktgjykimit.
109   Sergej Zolotukhin merret me dy grupe të njëpasnjëshme të procedimeve: procedimet administrative u ndërprenë 
më 4 janar 2002 dhe procedura penale filloi më 23 janar 2002 dhe u përfundua më 15 prill 2003.
110   Shih Zigarella kundër Italisë (vendim), nr. 48154/99, ECHR 2002-IX (ekstraktet), dhe Falkner kundër Austrisë 
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41.  Fjalë për fjalë, nuk ka asgjë në formulimin e nenit 4 të Protokollit nr. 7 për të sugjeruar 
që duhet të bëhet dallimi midis procedurave paralele dhe pasardhëse, midis vazhdimit 
të një ndjekjeje në pritje, paralele dhe fillimit të një ndjekjeje të re. Në mënyrë rigoroze, 
dispozita nuk përjashton që disa paralele të procedurave të bëhen para se të merret një 
vendim përfundimtar në njërën prej tyre. Në një situatë të tillë nuk mund të thuhet se 
individi është ndjekur disa herë “për një vepër penale për të cilën ai është liruar ose dënuar 
më në fund”.111 Në një situatë që përfshin dy grupe paralele të procedurave, Konventa 
kërkon që grupi i dytë i procedurave të ndërpritet sapo grupi i parë i procedimeve të 
bëhet përfundimtar.112 Kur nuk ndodh një ndërprerje e tillë, Gjykata gjen një shkelje.113

42.  Megjithatë, në një numër rastesh Gjykata ka vendosur një standard të ndryshëm për disa 
procedura paralele administrative dhe penale. Në Nilsson, Gjykata vendosi për herë të 
parë se “ndërsa sanksionet e ndryshme ishin të vendosura nga dy autoritete të ndryshme 
në procedura të ndryshme, megjithatë kishte lidhje të mjaftueshme të ngushtë mes tyre, 
në thelb dhe në kohë, të konsideronte tërheqjen të jetë pjesë e sanksionet sipas ligjit 
suedez për veprat penale të ngasjes së dehur të dehur dhe ngasjes së paligjshme”.114 
Nuk është e qartë se çfarë do të thotë Gjykata me kërkesën e “lidhjes së mjaftueshme 
në kohë”, pasi nuk është e qartë nëse Gjykata është duke iu referuar periudhës kohore 
ndërmjet vendimit që u bë i fundit i fundit (dënimi i ankuesit të 24 qershorit 1999 nga 
Gjykata e Rrethit Mora) dhe vendimi i cili u bë i fundit i fundit (Vendimi i Gjykatës 
së Lartë Administrative të 18 dhjetorit 2000 që hodhi poshtë ankesën e ankuesit), ose 
ndërmjet vendimit të parë administrativ (njoftimi i 5 majit 1999 nga Bordi i Qarkut 
Administrativ) (dënimi i 24 qershorit 1999 nga Gjykata e Rrethit Mora) ose ndërmjet 
vendimit të parë penal (dënimi i 24 qershorit 1999 nga Gjykata e Qarkut Mora) dhe 
vendimi i parë administrativ për tërheqjen e patentës vendimi i Bordit Administrativ të 
Qarkut të datës 5 gusht 1999). Në fakt, ekzistonte një mbivendosje shumë e shkurtër 
ndërmjet procedurave administrative, të cilat filluan më 5 maj 1999 dhe përfunduan më 
18 dhjetor 2000, dhe procedurën penale, e cila përfundoi më 24 qershor 1999.

Në Boman115 Gjykata gjithashtu gjeti se kishte një lidhje të tillë kohore, pasi vendimi 
i policisë i 28 majit 2010 për të vendosur ndalimin e dytë të vozitjes ishte bazuar direkt 
në dënimin përfundimtar të ankuesit nga Gjykata e Rrethit për kundërvajtjet e trafikut, 
të dorëzuar më 22 prill 2010, dhe kështu nuk përmbante një ekzaminim të veçantë të 
veprës ose sjelljes në fjalë nga policia. Lidhja e mjaftueshme në kohë ishte e lidhur me 
mungesën e një vlerësimi autonom të provave, sikur të dyja të dyja të kalonin krah për 

(vendim), nr. 6072/02, 30 shtator 2004. Në paragrafin 36 të aktgjykimit të Dhomës Sergej Zolotukhin merret e 
njëjta pozitë, por paragrafi 115 i aktgjykimit të Dhomës së Madhe ndalon përsëritjen e të njëjtit dënim. Dhoma e 
Madhe pranon vetëm se mund ta konsiderojë aplikantin si të humbur statusin e tij ose të saj të “viktimës” në rastet 
kur autoritetet vendase krijojnë dy grupe procedurash, por më vonë pranojnë shkeljen e parimit ne bis in idem dhe 
ofrojnë korrigjimin e duhur nga për shembull, të ndërpresë ose anulojë grupin e dytë të procedurave dhe të shlyejë 
efektet e tij. Prandaj, Gjykata nuk i referohet hapjes vullnetare të një serie të dytë të procedimeve si kusht për të 
gjetur shkelje të ne bis in idem dhe kërkon vetëm që një njohje e qartë e shkeljes duhet të ndodhë në nivel vendor si 
kusht për ankesën papranueshmërisë. Më vonë, Gjykata për fat të keq u kthye në formulimin e Zigarellës në Maresti 
(cituar më lart, § 66) dhe Tomasović (cituar më lart, § 29), por shikoni mendimin e veçantë të Gjykatësit Sicilianos 
në rastin e fundit.
111   Shih Garaudy k. France (vendim.), Nr. 65831/01, GJEDNJ 2003-IX (ekstrakte).
112   Shih Zigarella, cituar më lart. Mund të ketë një problem me Konventën kur dy ose më shumë procedura penale të 
kryhen paralelisht kundër të njëjtit të pandehur për të njëjtat fakte, madje edhe para se të merret vendimi përfundimtar 
në njërën prej tyre. Gjendja e pendimit, duke e detyruar të paditurin të paraqesë disa strategji mbrojtëse në të njëjtën 
kohë para autoriteteve të ndryshme, ngre një çështje të padrejtësisë.
113   Shih Tomasoviq, cituar më lart, §§ 30 dhe 32; Muslija, cituar më lart, § 37; dhe Milenkoviq kundër Serbisë, nr. 
50124/13, § 46, 1 mars 2016.
114   Shihni Nilsson, cituar më lart.
115   Boman k. Finlandës, nr. 41604/11, 17 shkurt 2015.
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krah.
43.  Në të kundërtën, në Glantz116, Nykänen117, Lucky Dev118, Rinas dhe Österlund119120 

Gjykata mori parasysh datat kur vendimet administrative dhe penale kishin përfunduar. 
Në të gjitha ato raste, Gjykata gjeti një shkelje. Në Glantz121 procedurat administrative 
filluan më 18 dhjetor 2006 dhe u bënë të formës së prerë më 11 janar 2010, ndërsa 
procedimet penale filluan më 15 dhjetor 2008. Dy procedurat ishin pritur njëkohësisht 
deri më 11 janar 2010, kur grupi i parë u bë përfundimtar . Pasi që procedurat penale nuk 
ndërpriteshin pasi që grupi i parë i procedurës të bëhej i formës së prerë, por vazhdoi 
deri në një vendim përfundimtar më 18 maj 2011, Gjykata gjeti se ankuesi ishte dënuar 
dy herë për të njëjtën çështje në dy grupe të procedurave të cilat ishin bërë përfundimtare 
më 11 janar 2010 dhe 18 maj 2011 respektivisht.122

Në Rinas123 Gjykata vuri në dukje se kur procedura penale ishte bërë e formës 
së prerë më 31 maj 2012, ankesa e ankuesit kundër vendimeve të taksave shtesë ende 
ishte në pritje para Gjykatës së Lartë Administrative. Pasi që procedurat administrative 
në Gjykatën Supreme Administrative nuk u ndërprenë pasi procedura penale u bë e 
fundit, por vazhdoi deri në një vendim përfundimtar më 13 shtator 2012, kërkuesi ishte 
dënuar dy herë për të njëjtën çështje lidhur me vitet tatimore 2002-2004 në dy grupe 
e procedurave të cilat u bë përfundimtare më 31 maj 2012 dhe më 13 shtator 2012 
respektivisht.124

44.  Gjykata erdhi në një gjetje tjetër në Häkkä125. Procedurat administrative filluan në 
vitin 2007, kur shtesat e taksave u imponuan nga aplikanti. Ai me sa duket nuk kërkoi 
asnjëherë korrigjim ose apelim dhe për këtë arsye ato procedura u bënë përfundimtare 
më 31 dhjetor 2010 dhe 31 dhjetor 2011, kur afati për korrigjimin dhe apelimin mbaroi. 
Procedurat penale janë iniciuar më 3 prill 2008 dhe përfunduan më 29 qershor 2010, 
kur Gjykata Supreme dha aktgjykimin e saj të formës së prerë. Dy grupet e procedurave 
ishin pritur njëkohësisht deri më 29 qershor 2010, kur grupi i dytë u bë përfundimtar. 
Gjykata nuk gjeti shkelje, sepse “kërkuesi kishte një mundësi reale për të parandaluar 
rrezikun e dyfishtë duke kërkuar së pari korrigjimin dhe pastaj duke apeluar brenda afatit 
që ishte ende i hapur ndaj tij”.126 Prandaj, sipas Gjykatës në Häkkä, nëse i pandehuri nuk 
përdor ankimime administrative, ne bis in idem nuk vepron, edhe nëse ai ose ajo tashmë 
është dënuar me efekt përfundimtar në procedurën penale.

45.  Së fundmi, në Kiiveri127 Gjykata gjeti se ankuesi nuk mund të pretendonte më të jetë 
viktimë e rrezikut të dyfishtë në lidhje me vitin fiskal 2002, pikërisht sepse Gjykata 
Supreme kishte gjetur se kjo çështje ishte vendosur përfundimisht në procedurat 
administrative tatimore dhe kishte hedhur poshtë akuzën penale për mashtrim të rëndë 

116   Glantz k. Finlandës, nr. 37394/11, 20 maj 2014.
117   Nykänen, cituar më lart.
118   Lucky Dev, cituar më lart.
119   Rinas k. Finlandës, nr. 17039/13, 27 janar 2015.
120   Österlund k. Finlandës, nr. 53197/13, 10 shkurt 2015.
121   Shih Glantz, cituar më lart, § 62.
122   Arsyetimi i njëjtë u zbatua në Nykänen (cituar më lart, § 52 - procedurat tatimore filluan më 28 nëntor 2005 dhe 
u finalizuan më 1 prill 2009, ndërsa procedimet penale filluan më 19 gusht 2008 dhe u bë përfundimtare më 1 shtator 
2010) dhe Lucky Dev (cituar më lart, § 63 - procedurat tatimore filluan më 1 qershor 2004 dhe u finalizuan më 20 
tetor 2009 dhe procedura penale u inicua më 5 gusht 2005 dhe u bë përfundimtar më 8 janar 2009).
123   Rinas, cituar më lart, § 56.
124   Një situatë e ngjashme ndodhi në Österlund (cituar më lart, § 51).
125   Häkkä k. Finlandës, nr. 758/11, §§ 50-52, 20 maj 2014.
126   Ibid., § 52.
127   Kiiveri k. Finlandës, nr. 53753/12, 10 shkurt 2015
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tatimor “pa shqyrtuar meritat”128 për aq sa akuza ka të bëjë me vitin tatimor 2002, në 
bazë të parimit të ne bis in idem.

46.  Mjaftueshmëria e mësipërme mjafton për të treguar se kriteri i “lidhjes së mjaftueshme 
në kohë” është arbitrar. Pikërisht për këtë arsye Gjykata e dha atë në çështjet italiane dhe 
greke.129

Në kundërshtim me qëndrimin e qeverisë franceze, të cilët e identifikuan vlerësimin 
nga autoriteti tatimor dhe hetimi gjyqësor si dy faza të cilat duhet të vazhdojnë 
njëkohësisht ose të ndahen vetëm me një interval shumë të shkurtër130, shumica në rastin 
aktual zgjodhi të bashkëngjisë rëndësi për periudhën nëntë mujore nga data kur vendimi 
i organeve tatimore të datës 5 dhjetor 2008 ishte bërë përfundimtare deri në dënimin e 
ankuesit të dytë të 30 shtatorit 2009. Megjithëse kjo periudhë ishte “disi më e gjatë”131 
se dy muaj e gjysmë periudhë në rastin e aplikantit të parë, që vonesa shtesë i atribuohet 
shumicës për tërheqjen e tij nga ana e ankuesit të dytë të rrëfimit të tij. Sipas këtij 
arsyetimi, garancia ne bis in idem bëhet fleksibël, me një hapësirë më të ngushtë kur i 
pandehuri ushtron të drejtat e tij procedurale dhe një fushë më të gjerë kur ai ose ajo nuk 
e ka. Mendësia ndëshkuese e shumicës nuk mund të tregohet më eloquently.
b. Lidhja e mjaftueshme në thelb (§§ 47 - 49)

47.  Shumica në mënyrë eksplicite ndjekin linjën e arsyetimit të përcaktuar në R.T. 
kundër Zvicrës132 dhe në Nilsson kundër Suedisë133 në lidhje me procedurat e dyfishta 
administrative dhe penale, ku vendimet për tërheqjen e një patentë shoferi ishin të 
bazuara drejtpërdrejt në një dënim të pritur ose përfundimtar për një vepër penale të 
trafikut dhe kështu nuk përmbante një ekzaminim të veçantë të veprës ose sjelljes në 
fjalë.134 Ky praktikë gjyqësore u zhvillua më tej në Lucky Dev, Nykänen dhe Häkkä,135 
ku Gjykata gjeti se nuk kishte lidhje të ngushta, në thelb dhe në kohë, midis procedurës 
penale dhe taksave. Në të tre rastet e lartpërmendura, procedurat tatimore dhe 
procedimet penale ishin paralele dhe kishin të bënin me të njëjtën periudhë kohe dhe 
në thelb të njëjtën sasi taksash të shmangur. Në të gjitha ato, Gjykata vuri në dukje 
se veprat penale ishin shqyrtuar nga autoritete dhe gjykata të ndryshme pa u lidhur 
procedura, të dyja procedurat që kishin ndjekur kursin e tyre të veçantë dhe përfunduan 
në kohë të ndryshme. Së fundi, në të gjitha ato, përgjegjësia penale dhe përgjegjësia 
penale e ankuesve për të paguar gjobat tatimore sipas legjislacionit përkatës tatimor 
janë përcaktuar në procedurat që janë tërësisht të pavarura nga njëri-tjetri. Në Lucky 
Dev, Gjykata e Lartë Administrative nuk mori parasysh faktin se ankuesi ishte liruar nga 
shkelja tatimore kur refuzoi lejen për të apeluar dhe në këtë mënyrë e bëri imponimin e 
kompensimeve tatimore përfundimtare.136 Në Nykänen dhe Häkkä, asnjë nga dënimet 

128   Ibid., § 36.
129   Unë i referohem Grande Stevens dhe të Tjerëve (cituar më lart), Kapetanios dhe të Tjerët, (cituar më lart), dhe 
Sismanidis dhe Sitaridis (cituar më lart), në të gjitha të cilat Gjykata ishte unanime.
130   Shih paragrafin 96 të vendimit.
131   Shih paragrafin 150 të aktgjykimit.
132   R.T. k. Zvicrës (vendim), nr. 31982/96, 30 maj 2000.
133   Nilsson, cituar më sipër.
134   Në R.T. k. Zvicrës, procedurat administrative filluan më 11 maj 1993 dhe ishin përfunduar me vendimin e 
Gjykatës Federale më 5 dhjetor 1995, ndërsa procedimet penale u përmbyllën me shqiptimin e urdhrit penal më 9 
qershor 1993, për të cilin nuk ishte ankuar. Në Nilsson, procedurat penale u përfunduan më 24 qershor 1999, sepse 
aktgjykimi i Gjykatës së Rrethit Mora nuk ishte ankuar, ndërsa procedurat administrative filluan më 5 maj 1999 
dhe përfunduan më 11 nëntor 1999. Në rastin e fundit, u shqiptua dënimi administrativ pas ndëshkimit penal u bë 
përfundimtar. Në rastin e mëparshëm, dënimi administrativ u shqiptua para shqiptimit të dënimit penal. Rastet nuk 
janë të ngjashme. Megjithatë shumica i trajton ata sikur të ishin.
135   Lucky Dev, cituar më lart, § 54; Nykänen, cituar më lart, § 43; dhe Häkkä, cituar më lart, §§ 50-52.
136   Shih Lucky Dev, cituar më lart, § 62; Österlund, cituar më lart, § 50 dhe 51; dhe Rinas, cituar më lart, §§ 55 dhe 
56.
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administrative dhe penale nuk u morr në konsideratë nga gjykata ose autoriteti tjetër 
në përcaktimin e ashpërsisë së sanksionit, dhe as nuk kishte ndonjë ndërveprim tjetër 
ndërmjet autoriteteve përkatëse.137

48.  Para se të diskutojmë në detaje këtë linjë të arsyetimit, dy argumente të gabuara 
duhet të fshihen që nga fillimi. Njëra thotë se nëse Neni 4 i Protokollit Nr. 7 duhet të 
interpretohej si ndalim i përfundimit të procedurave paralele në vazhdim, nga momenti 
kur procedura administrative ose penale u përmbyll me vendim përfundimtar, kjo do të 
shkaktonte “efekte të mëdha, të pafavorshme dhe të paparashikueshme në një numër 
fushash administrative”.138 Një argument i tillë terrorist, i cili luan kartën e apelimit për 
frikë, nuk është një argument ligjor dhe prandaj nuk duhet të merret asnjë kredi në një 
gjykatë. Shembulli tjetër i një gabimi të papranueshëm është argumenti se disa shtete 
evropiane që kanë një sistem të dyfishtë sanksionesh kanë pranuar për mbajtjen e tij para 
Gjykatës, duke shprehur pikëpamjet dhe shqetësimet e ngjashme me ato të Qeverisë së 
paditur.139 Kjo quhet argumenti ad nauseam, duke luajtur në përsëritjen e argumentit nga 
disa aktorë të interesuar, dhe jo në meritat e saj. Ajo nuk duhet të ketë vend në vendimin 
e gjykatës.

49.  Dy supozime të përgjithshme të gabuara gjithashtu duhet të denoncohen. Është e gabuar 
të argumentohet në një kontekst të Nenit 4 të Protokollit nr. 7, që shtetet duhet të gëzojnë 
një kufi të gjerë vlerësimi në këtë çështje për sa kohë që skema e dyfishtë e sanksioneve 
duket të ndjekë një qëllim legjitim dhe nuk nënkupton një teprim ose shpërpjesëtim 
barrën për të pandehurin. Ne bis in idem është një e drejtë e pakalueshme dhe për këtë 
arsye Shtetet nuk gëzojnë asnjë margjinë të vlerësimit.140

Gjithashtu është e palejueshme të argumentohet se mund të jetë rastësi se cili nga 
procedurat paralele bëhet i fundit përfundimtar dhe se nëse autoritetet do të detyroheshin 
të ndërpresin një grup procedimesh pasi që grupi tjetër të bëhej përfundimtar, kjo mund 
të çonte në një rezultat arbitrar të procedurat e kombinuara. Kjo linjë e argumentit 
thjesht e parashtron pyetjen, pasi ajo supozon se duhet të ketë më shumë se një set 
procedimesh për të njëjtat fakte. Për më tepër, kjo nënkupton që i pandehuri mund të 
përdorë parimin ne bis in idem si një mjet për “manipulimin dhe mosndëshkimin”,141 
sikur i pandehuri të ishte gjithmonë në gjendje të kontrollonte ritmin e procedimeve. 
Një vizion i tillë i balancës së pushteteve në procedurat administrative është i shkëputur 
nga realiteti.142 Në fund të fundit, supozimi themelor i arsyetimit të shumicës është se 
ne bis in idem nuk është shprehje e një të drejte subjektive të të pandehurit, por një 
rregull i thjeshtë për të garantuar autoritetin e zgjedhjes jugeze, me qëllim të vetëm për 
të siguruar interesin ndëshkues shteti dhe kundërshtimi i vendimeve gjyqësore të Shtetit. 
Reflektimet e mëposhtme do të dëshmojnë këtë qëndrim pro-autorizues të shumicës në 
detaje më të hollësishme.

137   Shih Nykänen, cituar më lart, §§ 51 dhe 52, dhe Häkkä, cituar më lart, §§ 50 dhe 52.
138   Shih argumentin e Qeverisë në paragrafin 84 të aktgjykimit.
139   Shihni këtë argument në paragrafin 119 të aktgjykimit.
140   Shihni, në një mënyrë të ngjashme, Memorandumin Shpjegues mbi Asamblenë Parlamentare të Këshillit të 
Evropës Opinion mbi Projekt Protokollin nr. 15 që ndryshon Konventën për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 
Themelore të Njeriut, Dok. 13154, 28 mars 2013, § 8.
141   Shih paragrafin 127 të aktgjykimit.
142   Për një shembull të mirë të mosbalancimit të pushtetit ndërmjet autoriteteve administrative dhe të pandehurit në 
procedurat administrative, shih mendimin tim të bashkangjitur në Grande Stevens dhe të Tjerët, përmendur më lart.
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V - Shqyrtimi i Sergej Zolotukhin (§§ 50 - 77)

A. Kufizimi i idem factum sipas kritereve bis (§§ 50 - 59)

a.  Përmbushja e qëllimeve të ndryshme që trajtojnë aspekte të ndryshme të sjelljes 
së keqe sociale (§§ 50 - 57)

50.  Sipas shumicës, katër kushte thelbësore duhet të plotësohen për dënimet administrative 
dhe penale të pranueshme: procedurat që ndjekin synime plotësuese dhe trajtimin e 
aspekteve të ndryshme të sjelljes së pahijshme sociale në fjalë; parashikueshmëria e 
kombinimit të dënimeve; nuk ka dyfishim të mbledhjes dhe vlerësimit të provave; dhe 
një mekanizëm kompensimi midis ndëshkimeve administrative dhe penale.

51.  Kushti i parë i shumicës i referohet procedurave të ndryshme që ndjekin synime 
plotësuese dhe adresojnë aspekte të ndryshme të sjelljes së keqe shoqërore të përfshirë. 
Shumica e identifikojnë në paragrafin 144 qëllimet e ndryshme të ndjekura nga gjobat 
tatimore sipas nenit 10 të kapitullit 10 (parandalimi i përgjithshëm dhe kompensimi i 
punës dhe shpenzimeve të bëra nga autoritetet tatimore për të identifikuar deklaratat e 
dëmtuara) dhe nga një dënim penal sipas nenit 12 të kapitullit 12 të Aktit të Vlerësimit 
të Taksave 1980 (qëllimi ndëshkues). Shumica gjithashtu theksojnë në paragrafin 123 
“elementin shtesë” të veprës penale (sjellje mashtruese), të cilat sipas tyre nuk janë 
adresuar nga vepra penale tatimore administrative. Me fjalë të tjera, pala e shumicës 
me Qeverinë, të cilët pretendojnë se shpenzimet e zakonshme tatimore “vendosen 
objektivisht pa marrë parasysh fajin, me një qëllim përmirësues për të kompensuar 
shtetin për kostot e bëra” gjatë procesit të kontrollit.143

52.  Kjo grindje nuk qëndron, për dy arsye ligjore parimore. Së pari, nuk ekziston asnjë 
dispozitë ose instrument tjetër detyrues në ligjin vendas që kërkon proporcionalitet 
midis ndëshkimeve tatimore dhe kostove të bëra nga administrata tatimore me qëllim 
të zbulimit, hetimit, ndjekjes penale dhe përmirësimit të shkeljes specifike tatimore të 
imputuar ndaj kryerësit. Një kërkesë e tillë në çdo rast do të ishte thjesht e papërfillshme, 
pasi ajo mund të bazohej vetëm në një vlerësim virtual të përafërt të kostove për frymë 
të shkaktuara nga autoritetet tatimore me tërë makinerinë e kontrolleve dhe auditimeve 
të kryera për të identifikuar deklaratat e dëmtuara. Prandaj, nëse ndëshkimet tatimore 
ndjekin një qëllim kompensues, kjo do të nënkuptonte një element të palejueshëm 
të fajit kolektiv, duke ua imponuar disa tatimpaguesve kostot e të gjithë sistemit për 
kontrollimin e deklaratave tatimore.

53.  Së dyti, qendrimi i shumicës neglizhon faktin se ndëshkimi tatimor në fjalë nuk mund 
të konsiderohet në asnjë mënyrë të mundshme kompensuese. Ndëshkimet tatimore 
deri në 30% apo edhe 60% janë aq të rënda saqë ato pa dyshim përfshijnë një element 
dënimi. Në Janosheviç, shpenzimet e rregulluara normalisht me 20% ose 40% të tatimit 
të shmangur, pa një kufi të sipërm dhe të pakthyeshme në një dënim me burg në rast 
mospagesash, u mbajtën nën gjobën penale të nenit 6.144 Përfundimisht, shumica nuk 
janë në dijeni të qëllimit të ndëshkueshëm të çdo ndëshkimi tatimor, pavarësisht nga 
shuma e saj, siç është paraprirë precedenti i Jussila, në rastin e një shtesë tatimore prej 
10% që ishte imponuar, me një shtesë maksimale të mundshme prej 20%.145 Është e 
vështirë të kuptohet pse Gjykata duhet të largohet papritmas nga këto standarde të mirë-
përcaktuara në rastin aktual pa asnjë shpjegim.

143   Shihni vëzhgimet e Qeverisë të 11 nëntorit 2015, faqe 29.
144   Shihni Janosheviq, cituar më lart, § 69.
145   Shih Jussila, cituar më lart, § 38.
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Në të shumtën e rasteve, në kuadrin ligjor norvegjez, procedurat tatimore 
administrative synojnë të pengojnë mashtruesit e mundshëm dhe të rikthehen. 
Parandalimi i përgjithshëm është qëllimi i pranuar i gjobave tatimore në fjalë.146 Ndjekja 
e parandalimit të përgjithshëm “domosdoshmërisht” ka efekte anësore të ndëshkimit 
dhe parandalimit të veçantë në lidhje me kryerësin e dënuar dhe këto efekte anësore 
janë padyshim të destinuara nga politika shtetërore.147 Gjykata Supreme ka bërë një 
përpjekje të lavdërueshme për të kufizuar këto efekte shembullore, ndëshkuese nga 
parimi i proporcionalitetit.148 Por Gjykata nuk duhet të angazhohet të luajë me semantikë. 
Në vend të kësaj ai duhet të vlerësojë në një rënie në tokë, dënime realiste të taksave 
të modës dhe ndikimin e tyre në jetën e tatimpaguesve. Në këtë dritë, parandalimi i 
përgjithshëm përmes ndëshkimit proporcional është asgjë tjetër veçse një “teori e 
maskuar e ndëshkimit” (verkappte Vergeltungstheorie).149

54.  Linja e argumentit e Qeverisë gjithashtu nuk mund të pranohet lidhur me “elementin 
shtesë” të veprës penale, elementin e supozuar të qëllimit mashtrues. Pranimi i 
argumentit të Qeverisë do të kundërshtohej me Ruotsalainen.150 Në këtë rast, Qeveria 
e paditur argumentoi se mashtrimi tatimor përfshinte elementin e «vullnetit», ndërsa 
vepra administrative ishte e mundur vetëm për arsye objektive. Përgjigja e Gjykatës 
ishte elokuente: faktet në të dyja procedurat vështirë se ndryshonin, megjithëse ka pasur 
kërkesë për qëllim në procedurën penale, por kjo nuk ishte relevante për qëllimet e 
Nenit 4 të Protokollit Nr. 7. Elementet e dy vepra penale duhej të konsideroheshin si 
thelbësisht të njëjta për këto qëllime. E njëjta gjë duhet të zbatohet në rastin aktual.

55.  Për më tepër, shumica nuk i krahasojnë elementet subjektive të veprave penale 
tatimore administrative që dënohen me gjobë tatimore dhe me vepra penale tatimore që 
dënohen me burgim ose gjobë. Rrjedhimisht, ata harrojnë të marrin parasysh qortimin 
etik të pandarë në letrën dhe frymën e dispozitës përkatëse të Aktit të Vlerësimit të 
Taksave të vitit 1980 (seksioni 10-2 deri 4 i Kapitullit 10). Seksioni 10-3 i referohet 
“justifikueshme” dhe “shkakut për të cilin nuk mund të fajësohet” si shkaqe për faljen 
e taksave. Pafalshmeria dhe denoncimi jane koncepte thelbesore etike te veprave 
administrative qe karakterizojne mens rea e kryeresit. Ato duhet të gjenden edhe në 
veprat penale. Amendimi i vitit 2010 për këtë dispozitë fshihte referencën për të dy 
konceptet e padiskutueshmërisë dhe të fajësisë, por shtoi nocionin e “gabimit padyshim 
të pavullnetshëm”, i cili padyshim përfshin një element të qortimit etik për “gabime të 
pavullnetshme” ose të qëllimshme.

Për më tepër, gjobat tatimore deri në maksimum prej 60% mund të shqiptohen 
kur veprimet janë kryer me dashje ose me neglizhencë të madhe. Prandaj, ata kërkojnë 
krijimin e mens arsye dhe fajin, si në rastet penale. Elementi subjektiv i mashtrimit të 
dispozitave penale të nenit 12-1 të Kapitullit 12 - “kur ai ose ajo është i vetëdijshëm ose 

146   Shih paragrafin 47 të aktgjykimit.
147   Ashtu siç vetë Gjykata e ka pranuar qartë në Kurdov dhe Ivanov (cituar më lart, § 40), duke iu referuar qëllimit 
domosdoshmërisht ndëshkues të gjobave administrative me natyrë monetare.
148   Shih paragrafin 50 të aktgjykimit.
149   Është e pamundur brenda kufijve të këtij mendimi të hyjë në një diskutim të madh akademik për qëllimet e 
veprave administrative, dhe veçanërisht për qëllimet e tyre “të maskuara”. Si një hyrje në këtë diskutim, shih 
James Goldschmidt, Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Untersuchung der Grenzgebiete zwischen Strafrecht und 
Verwaltungsrecht për rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage, Berlin, 1902; Erik Wolf, “Die 
Stellung der Verwaktungsdelikte im Strafrechtssystem”, në Beiträge zur Strafrechtswissenschaft. Festgabe für 
Reinhard von Frank, II, Tübingen, 1930; Schmidt, “Straftaten und Ordnungswidrigkeiten”, në Juristic Zeitung, 
1951; Mattes, Untersuchungen zur Lehre von der Ordnungswidrigkeiten, Berlin, 1972; Paliero, Minima non curat 
praetor, Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reatti bagatellari, Padua, 1985; dhe Delmas-Marty et 
al., Punir sans juger? De la répression administrative au droit administratif para, Paris, 1992.
150   Shih Ruotsalainen, cituar më lart, § 56.
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duhet të jetë i vetëdijshëm se kjo mund të çojë në avantazhe që kanë të bëjnë me tatimet 
ose akuzat” - mbivendoset me elementin subjektiv të dënimi i rënduar tatimor deri në 
60% (neglizhenca e qëllimshme ose e rëndë - seksioni 10-4 i Kapitullit 10). Për ta thënë 
ndryshe, elementët subjektivë të veprave administrative dhe veprave penale përkojnë. 
Nuk ka aspekte të ndryshme të sjelljes së keqe sociale në shënjestër në procedurat 
administrative dhe penale në fjalë.

56.  Një shënim përfundimtar: gjendja e parë e shumicës ka të bëjë përfundimisht me 
përcaktimin e idem. Themelimi i “qëllimeve të ndryshme” të ndjekura nga veprat 
administrative dhe penale dhe “aspekte të ndryshme të sjelljes së keqe sociale” të synuar 
nga secila prej këtyre veprave penale është në thelb një çështje thelbësore që ka të bëjë 
me përcaktimin e idem. Këto pyetje duhet të konsiderohen të lidhen më shumë me 
konceptin e idem se sa me atë të bis, në kundërshtim me qasjen konceptuale të shumicës. 
Pavarësisht nga kjo konfuzion konceptual, qëllimi i shumicës është shumë i qartë: të 
kufizohet fushëveprimi i idem factum. Duke vepruar kështu, ato shkaktojnë një goditje 
të madhe ndaj Sergej Zolotukhin.
b. Parashikueshmëria e kombinimit të gjobave (§§ 57 59)

57.  Gjendja e dytë e shumicës merret me parashikueshmërinë e dualizmit të procedurave 
administrative dhe penale si pasojë, si në ligj dhe në praktikë, për të njëjtin sjellje të 
pahijshme shoqërore. Një parashikim i tillë pohohet ab initio në paragrafët 146 dhe 
152 të aktgjykimit, pa përpjekjet më të vogla për të mbuluar çështjen shumë delikate 
të shkallës së kërkuar të njohurive për përgjegjësi administrative. Një çështje ligjore 
që ka përvetësuar vëmendjen e komunitetit akademik për dekada të tëra, thjesht është 
shpërfillur.151 Shumica thjesht supozojnë se qytetarët në përgjithësi dhe taksapaguesit në 
mënyrë specifike njohin ose duhet ta njohin të gjithë kuadrin ligjor administrativ, duke 
përfshirë gjobat, dhe për këtë arsye mund të jetë përgjegjës për çdo gabim dhe sjellje të 
dëmtuar në dritën e kësaj kornize ligjore.

58.  Shumica nuk shpenzojnë një linjë të vetme të arsyetimit të tyre duke iu përgjigjur 
argumentit të aplikantëve se dënimet e imponuara ishin diskriminuese, diskrecionale 
dhe prandaj nuk ishin të parashikueshme për shkak se katër të pandehur të tjerë (GA, 
TF, KB dhe GN) ishin të përfshirë në të njëjtin grup ngjarjet nuk kishin dënime tatimore 
të vendosura ndaj tyre, ndërsa aplikantët duhej të duronin dënimet me burg dhe gjobat 
tatimore.152 Ky argument shkon në zemrën e kushtit të dytë të shumicës.

Faktet e rastit në fjalë tregojnë se Udhëzimet e Drejtorit të Prokurorive Publike të 
3 Prillit 2009 nuk u aplikuan për Aplikantët, ose për A, dënimi i të cilëve në procedurën 
penale daton nga 2 marsi 2009, ose madje edhe në B, dënimi i të cilëve daton nga 
30 nëntori 2009. Gjykata Supreme e vuri në dukje këtë fakt, por e shpërfilli atë me 
arsyetimin se “autoriteti publik i prokurorisë rezervoi të drejtën për të filluar procedimet 
në rastet penale bazuar në vlerësimin individual nëse kishte procedura paralele që nuk 
ishin në kundërshtim me [ Neni 4 i Protokollit Nr. 7]. Është thënë se rasti kundër [A] 
është vazhduar, sepse një sanksion i drejtë ishte i dëshirueshëm në lidhje me rastet e 
tjera në të njëjtën grup të rasteve të lidhura. ... Prandaj, baza për vendimin ishte parimi 
i trajtimit të barabartë në rastet e lidhura me to. “Ankuesit e refuzuan këtë argument, 
duke theksuar se në bazë të Udhëzimeve të vitit 2009, nuk ishin shqiptuar ndëshkime 
tatimore për katër të pandehurit e tjerë të përfshirë në i njëjti grup ngjarjesh. Qeveria nuk 
e kundërshtoi konkretisht këtë kërkesë. Shumica nuk kanë asgjë për të thënë për këtë 

151   Shih, si një hyrje në këtë çështje ligjore, shënimet e paragrafëve 10 dhe 11 në Rebman dhe të tjerët, në botimin e 
tretë, Shtutgart, 2016, dhe Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Edicioni i katërt, Mynih, 
2014 .
152   Shih paragrafin 64 të vendimit.
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argument të madh të parashtruar nga aplikantët.
59.  Sidoqoftë, liria e lënë nga Udhëzimet është e palejueshme në dritën e Camillerit.153 

Kjo diskrecion ngre një çështje të pasigurisë ligjore. Udhëzimet krijuan një shpresë 
që shteti të mos konsideronte më sistemin norvegjez të dyfishtë për ndëshkimin e 
mashtrimit tatimor të ligjshëm ose në përputhje me Konventën, dhe për këtë arsye 
autoritetet e ndjekjes penale kishin një detyrim ligjor për të apeluar kundër dënimeve 
dhe para tyre dorëzimit, për të hequr akuzat.154 Vendimi i organeve të prokurorisë 
publike për të proceduar ndryshe në rastet e aplikantëve nuk ishte e parashikueshme. 
Trajtimi preferencial që iu dha katër të pandehurve të tjerë të përfshirë në të njëjtin grup 
ngjarjesh, të cilët ishin përjashtuar nga çdo gjobë tatimore (G.A., T.F., K.B. dhe G.N.), 
shërben vetëm si dëshmi e zgjedhjes diskrecionare dhe prandaj të paparashikueshme 
nga autoritetet vendase.

B. Koncepti pro auctoritate i shumicës së ne bis in idem (§§ 60 - 77)

a. Asnjë dublikim i mbledhjes dhe vlerësimit të provave (§§ 60 - 64)
60.  Gjendja e tretë e shumicës përbëhet nga një ndalim i butë (“aq sa është e mundur”) e 

dyfishimit të mbledhjes dhe vlerësimit të provave, në dobi të një shembulli (“sidomos”): 
ndërveprimi ndërmjet autoriteteve të ndryshme, për të siguruar që krijimi i fakteve në 
një grup procedimesh përdoret gjithashtu në grupin tjetër.155 Për mua, ky kusht është 
shumë problematik.

61.  Si parim, kushtet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e një të drejte individuale të pakthyeshme 
si ne bis in idem nuk duhet të lihet në diskrecionin e Shteteve. Meqenëse kushti i tretë 
i shumicës është një rekomandim i thjeshtë, kjo nuk është një kërkesë e Konventës. Ai 
ka të njëjtin efekt si deklarimi i njëjtë i cili thotë se “mënyra më e sigurt e sigurimit të 
pajtueshmërisë me nenin 4 të Protokollit nr. 7 është sigurimi, në një fazë të përshtatshme, 
të një procedure të vetme”.156 Të dyja janë dicta jo detyruese, të cilat nuk i shtojnë asgjë 
jurisprudencës së Gjykatës.

62.  Përveç kësaj, ky rekomandim gërvisht vetëm sipërfaqen e një problemi shumë serioz. 
Ekzistenca e deklaratave të ndryshme nga autoritetet administrative dhe gjyqësore për 
të njëjtat fakte, bazuar në një vlerësim të ndryshëm të të njëjtave provë, vë në pikëpyetje 
autoritetin e shtetit. Më keq akoma, një vlerësim i ndryshëm i provave në procedurat 
administrative dhe penale lejon manipulimin e fshehtë të procedurave administrative për 
qëllimet e procedurës penale. Kjo manipulim është edhe më shqetësuese sesa rreziku për 
autoritetin e Shtetit, sepse e vendos të pandehurin në një pozitë të pambrojtur. Kjo do të 
thotë, dënimi penal është pothuajse një përfundim i paragjykuar kur vepra administrative 
e tatimpaguesit tashmë është vendosur mbi bazën e një barrë më të ulët të provës. Detyra 
e tatimpaguesit për të bashkëpunuar me autoritetet tatimore në procedurat administrative 
e përkeqëson këtë konkluzion edhe më tej.

63.  Shumica nuk krahasojnë rregullat provuese të procedurës administrative dhe penale në 
Norvegji, me qëllim që të konstatojë nëse ekziston rreziku i dyfishimit në mbledhjen dhe 
vlerësimin e provave në të dy procedurat. Për më tepër, ata nuk e analizojnë kornizën 

153   Camilleri k. Maltës, nr. 42931/10, 22 janar 2013.
154   Pozita e Drejtorit Norvegjez të Prokurorive Publike pas Sergej Zolotukhin nuk mund të ishte më i qartë: “Pas 
ndryshimit të praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane, është e nevojshme të zbatohet një sistem ‘njëpasnjëshme’ 
edhe në lidhje me ndëshkimet e zakonshme tatimore.” Shih paragrafët 48 dhe 64 të aktgjykimit.
155   Shih paragrafin 132 të aktgjykimit. Shumica nuk thonë ndonjë fjalë për zgjidhjen, ekzistuese në disa vende, të 
bashkëpunimit në mes të autoriteteve administrative dhe prokurorive për të përcaktuar rrugën e duhur.
156   Shih paragrafin 130 të aktgjykimit.



90

ligjore që rregullon ndërveprimin midis autoriteteve të ndryshme administrative dhe 
gjyqësore, për të kontrolluar nëse përcaktimi i fakteve në procedurat administrative 
ndikon në procedurën penale dhe anasjelltas. Në paragrafët 145 dhe 150 të aktgjykimit 
shumica thjesht i referohet disa rasteve të shkëmbimit ad hoc të informacionit ndërmjet 
autoriteteve administrative dhe gjyqësore, dhe asgjë më shumë.

64.  Megjithatë, palët diskutuan në tërësi pyetjen. Qeveria pranoi që standardi i barrës së 
provave ishte i ndryshëm në procedurat tatimore, në të cilat aplikohej standardi “shkalla 
e kualifikuar e mundshme”, dhe procedura penale, në të cilat aplikohej “standardi i 
rreptë i provës”. Në fakt, kjo është një nga “përparësitë kryesore” që procedurat 
administrative ofrojnë, sipas mendimit të Qeverisë.157 Nëse është kështu, atëherë kushti 
i tretë i shumicës nuk plotësohet në ligjin norvegjez, për arsye të thjeshtë se, duke qenë 
se zbatohen standardet e ndryshme të barrës së provës, provat duhet të vlerësohen 
ndryshe në procedurat administrative dhe penale, me rrezikun e dukshëm e deklaratave 
të ndryshme për të njëjtat fakte.

Midis Charybdis-it të rrezikut të zbulimeve kontradiktore në procedurat 
administrative dhe penale për shkak të standardeve të ndryshme të provave (deux poids, 
deux mesures) dhe Scylla e manipulimit të provave administrative për qëllime kriminale, 
i pandehuri është në çdo rast i vendosur në një padrejtësi në sistemin norvegjez të 
dyfishtë.
b. Mekanizmi i kompensimit midis ndëshkimeve administrative dhe penale (§§ 65 
- 77)

65.  Kushti i katërt i shumicës është ekzistenca e “një mekanizmi kompensimi për të siguruar 
që shuma e gjobave të vendosura është proporcionale”.158 Pa ndonjë shpjegim paraprak 
se pse është zgjedhur ky opsion, shumica nuk i konsideron zgjidhje të tjera të njohura 
procedurale, siç është pezullimi i një serie procedimesh, ndërkohë që është në pritje 
një tjetër procedurë tjetër konkuruese159 ose zgjidhje të tjera thelbësore, si p.sh. parimi 
i specialitetit ose përcaktimi i kufizimeve për dënimin për një kombinim të veprave 
penale dhe administrative, siç është kërkesa që shuma e përgjithshme e gjobave të 
shqiptuara nuk duhet të tejkalojë shumën më të lartë që mund të shqiptohet në lidhje me 
secilën nga llojet e dënimeve, ose që niveli maksimal i dënimit tatimor duhet të caktohet 
në nivelin minimal të veprës penale. Qëllimi dhe tiparet e propozuara të mekanizmit të 
kompensimit të propozuar janë, për të thënë më së paku, shumë problematike.

66.  Linja e konflikteve të arsyetimit të shumicës kryeson me pozitën e fundit të Gjykatës 
në Grande Stevens dhe të Tjerët, që ka të bëjë me procedurat paralele administrative 
dhe penale. Qeveria italiane argumentoi pa sukses në atë rast që, për të siguruar 
proporcionalitetin e ndëshkimit ndaj akuzave, gjykatat penale italiane ishin në gjendje 
të merrnin parasysh vendosjen paraprake të një ndëshkimi administrativ dhe zvogëlimin 
e dënimit penal. Në veçanti, shuma e gjobës administrative u zbrit nga dënimi penal 
penal (neni 187 i dekretit legjislativ nr 58 të vitit 1998) dhe pasuritë e konfiskuara në 
kontekstin e procedurës administrative nuk mund të konfiskoheshin.160 Ky argument, 
i cili nuk iu dha asnjë kredi nga Gjykata në Grande Stevens dhe të Tjerët, tani është 
vënë në qendër të vëmendjes në kontekstin norvegjez, pa asnjë justifikim nga shumica 
për këtë ndryshim të papritur të zemrës. Shumica duket se kanë harruar se në Grande 

157   Shihni vëzhgimet e Qeverisë të 11 nëntorit 2015, faqe 8. Qeveria gjithashtu argumenton se procedurat 
administrative kanë përparësinë e një procedure më të shpejtë hetimi dhe gjykimi.
158   Shih paragrafin 132 të aktgjykimit.
159   Ky ishte një propozim i bërë në Kapetanios dhe të tjerë (cituar më lart, § 72) dhe Sismanidis dhe Sitaridis (cituar 
më lart, § 72).
160   Shih Grande Stevens dhe të Tjerët, cituar më lart, § 218.
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Stevens Gjykata vendosi që shteti i paditur duhej të siguronte që grupi i ri i procedurave 
penale të ngritura kundër aplikantëve në kundërshtim me ne bis in idem u mbyllën sa më 
shpejt që të ishte e mundur dhe pa pasoja të pafavorshme për aplikantët.161

67.  Qeveria italiane gjithashtu argumentoi që sistemi i dyfishtëzuar kërkohej nga Direktiva 
2003/6 / EC e 28 janarit 2003 për trajtimin e brendshëm dhe manipulimin e tregut, me 
qëllim luftimin e manipulimit të tregut dhe abuzimeve në mënyrë më efikase, duke 
thirrur opinionin e Avokatit të Përgjithshëm në Hans Åkerberg Fransson.162 Gjykata e 
hodhi poshtë me lehtësi këtë argument si të pavlefshëm.163 Në këtë kontekst, është shumë 
e çuditshme që Gjykata tani citon mendimin e Avokatit të Përgjithshëm në Fransson si 
mbështetje të pikëpamjeve të tij.164 Përkundër faktit që Gjykata e Luksemburgut nuk 
miratoi perspektivën e Avokatit të Përgjithshëm dhe arriti një vendim në përputhje me 
jurisprudencën e Gjykatës së Strasburgut dhe pavarësisht faktit se në Grande Stevens 
Gjykata hodhi poshtë atë pikëpamje të njëjtë të Avokatit të Përgjithshëm, shumica në 
këtë rast mbështesin pozicionin e tij. Gjykata e Strasburgut largohet vullnetarisht nga 
Gjykata e Luksemburgut, e cila kishte bërë përpjekje për të lidhur qëndrimet e të dy 
gjykatave në Fransson. Gjykatësit e Gjykatës preferojnë të dalin me zërin e vetëm 
të Avokatit të Përgjithshëm, i cili është kritikuar ashpër ndaj praktikës gjyqësore të 
Gjykatës për të qenë në kundërshtim me traditën kushtetuese evropiane. Ndryshimi i 
pashpjeguar i zemrës në Strasburg paraqet një pengesë serioze për marrëdhëniet mes dy 
gjykatave evropiane.

68. Për më tepër, mekanizmi i kompensimit të shumicës zbatohet vetëm për zbritjen e 
gjobave të shqiptuara në procedurat që bëhen të fundit për herë të parë. Ajo nuk zbatohet 
në rast të një rezultati tjetër në procedurë që bëhet i fundit i fundit, domethënë nëse 
gjykata jep një shfajësim ose vendos të ndërpresë çështjen. Arsyeja është e qartë. Në 
këto raste, nuk ka fjalë për fjalë për të kompensuar - që është, për të kompensuar ose për 
të zbritur - në procedurat administrative pasuese ose paralele.

69.  Kjo pyetje është padyshim vendimtare në dritën e çështjeve të fundit greke ku 
gjykatat administrative që shqiptojnë gjoba administrative nuk kanë marrë parasysh 
paralelizmin e pezullimit të ankuesve (aplikacionet nr 3453/12 dhe 42941/12) dhe 
më pas (aplikacioni 9028 / 13) procedurat penale lidhur me të njëjtin sjellje.165 Pas 
arsyetimit të Kapetanios dhe të Tjerëve, çdo shfajësim ose ndërprerje e çështjes penale 
do të kishte një Sperrëirkung në procedurat e tjera paralele ose pasuese administrative, 
siç përfundon Gjykata në Sismanidis dhe Sitaridis, e cila gjithashtu ka të bëjë me dy 
raste (aplikacionet 66604/09 dhe 71879/12) të procedimeve paralele administrative 

161   Ibid., § 237. Është e dobishme të mbahet parasysh përfundimet e IAPL 2004, të cituara më lart: “bis”, për sa i 
përket rrezikut të dyfishtë të pengohet, nuk do t’i referohet vetëm sanksionit të ri; ajo duhet të ndalojë tashmë një 
ndjekje penale të re “.
162   Shih Grande Stevens dhe të tjerë, cituar më lart, § 216.
163   Ibid., § 229.
164   Shih paragrafin 118 të këtij aktgjykimi. Direktiva e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit 2014/57 / BE e 16 prillit 
2014 mbi sanksionet penale për abuzimin e tregut, i cili pranon sistemin e dyfishtë (paragrafi 23), duhet të lexohet 
së bashku me Rregulloren e Parlamentit Evropian dhe Rregulloren e Këshillit (BE) 596 / 2014 nga 16 prill 2014 
mbi abuzimin e tregut (recital 72). Legjislacioni evropian nuk e zgjidhi çështjen e ne bis in idem, duke preferuar të 
kalojë patatin e nxehtë në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, vendosja e sanksioneve penale në bazë të shkeljeve të 
detyrueshme të përcaktuara në Direktivën e re dhe të sanksioneve administrative në përputhje me veprat opsionale 
të parashikuara nga Rregullorja e re (neni 30 § 1: “mund të vendosë jo”) nuk duhet çojnë në një shkelje të ne bis in 
idem.
165   Në Kapetanios dhe të tjerë (përmendur më lart); shih aplikimin nr. 3453/12, për procedurat administrative në pritje 
nga nëntori 1989 deri në qershor 2011 dhe procedimet penale në pritje nga viti 1986 deri në nëntor 1992; aplikacioni 
nr. 42941/12, për procedurat administrative në pritje nga shtatori 1996 deri në nëntor 2011 dhe procedimet penale në 
pritje nga viti 1988 deri në qershor 2000; dhe së fundi aplikimi nr. 9028/13, për procedurat administrative në pritje 
nga viti 2011 deri në shkurt 2012 dhe procedimet penale përfunduan në maj të vitit 1998.
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dhe penale.166 I pandehuri i liruar ka të drejtë të mos shqetësohet përsëri për të njëjtat 
fakte, që përfshin rrezikun e një ndjekje penale të re, pavarësisht nga natyra e ndryshme 
e organeve (gjyqësore dhe administrative) të përfshira.167 Me fjalë të tjera, ekziston 
një ndalim absolut për të shqiptuar përsëri në të njëjtat fakte. Për më tepër, marrja në 
konsideratë e forcës res judicata e shfajësimit është një detyrim ex officio i gjykatave 
dhe autoriteteve administrative në pikëpamje të natyrës absolute dhe jo të derogueshme 
të së drejtës së të pandehurit.168

70.  Praktika gjyqësore greke është gjithashtu në përputhje me deklaratën e qartë të parimit 
të bërë në paragrafin 60 të Lucky Dev, duke theksuar se neni 4 i Protokollit nr. 7 do të 
shkelte nëse një seri procedurash vazhdonin pas datës në të cilën grupi tjetër i procedura 
u përfundua me një vendim përfundimtar. Në Lucky Dev, shpenzimet tatimore u zbatuan 
pas një lirimi përfundimtar në procedurat paralele penale dhe deklarata parimore 
e Gjykatës është e qartë: “Ky vendim përfundimtar do të kërkonte që grupi tjetër i 
procedurave të ndërpritej”.169

71.  Për ta përmbledhur, aktgjykimi i tanishëm bie në kundërshtim me thelbin e jurisprudencës 
së Kapetanios dhe të tjerë, Sismanidis dhe Sitaridis dhe Lucky Dev. Për shumicën, lirimi 
i të pandehurit, qoftë për shkak se veprat nuk përbëjnë vepër penale, i pandehuri nuk i 
ka kryer ato ose nuk është vërtetuar se i pandehuri i ka kryer ato, nuk duhet të merret 
parasysh në rastet e mëvonshme ose procedurat paralele administrative. Kjo, me sa 
duket, ngre gjithashtu një çështje në lidhje me nenin 6 § 2 të Konventës. Çdo deklarim i 
ri mbi meritat do të vë në pikëpyetje prezumimin e pafajësisë që rezulton nga lirimi.170

72.  Mekanizmi kompensues i shumicës nuk është gjithashtu i zbatueshëm në një skenar 
ku procedurat të cilat bëhen të fundit në fillim janë procedurat administrative dhe nuk 
janë shqiptuar dënime tatimore për shkak se detyrimi administrativ përkatës nuk është 
vërtetuar. Sipas pikëpamjes së shumicës, tatimpaguesi ende mund të dënohet për të 
njëjtat fakte dhe të denohet në procedurat penale në këtë skenar.

73.  Tani për tani, është e qartë se gjendja e katërt është një çek i vërtetë për Shtetet që të 
bëjnë si të dëshirojnë. Por më keq akoma është fakti se shumica nuk shpjegojnë se 
si funksionon mekanizmi kompensues në ligjin norvegjez. Paragrafi 50 i aktgjykimit 
vetëm siguron një përmbledhje të jurisprudencës, e cila i lë lexuesit përshtypjen se 
diskrecioni mbretëron në mënyrën se si gjykatat penale ndonjëherë vendosin të marrin 
parasysh dënimet e mëparshme administrative dhe ndonjëherë nuk vendosin. Kjo 
përshtypje mbështetet në rastin në fjalë, siç tregohet më poshtë. Për më tepër, nuk ka 
ndonjë indikacion në gjykimin se një mekanizëm i ngjashëm kompensimi ekziston në 
procedurat tatimore, ku dënimet e mëparshme penale duhet të merren parasysh gjatë 
përcaktimit të gjobave tatimore.

74.  Qeveria deklaroi se “do të merren parasysh shpenzimet e taksave të dhëna kur gjykatat 
166   Sismanidis dhe Sitaridis (cituar më lart): shih aplikimin nr. 66602/09, për procedurat administrative në pritje 
ndërmjet shtatorit 1996 dhe majit 2009 dhe procedimeve penale në pritje ndërmjet dhjetorit 1994 dhe prillit 1997; 
dhe aplikimi nr. 71879/12, për procedurat administrative në pritje të nëntorit 1996 deri në shkurt 2012 dhe procedurat 
penale në pritje nga viti 1998 deri në shkurt 1999.
167   Kapetanios dhe të tjerët, përmendur më lart, §§ 71 dhe 72. Versioni francez i Sergej Zolotukhin është më ekspresiv 
pasi që në paragrafin 83 përfshihet edhe rreziku i ndjekjeve të reja (risque de nouvelles poursuites) përveç gjykimeve 
të reja. Shih gjithashtu paragrafin 59 të aktgjykimit Van Straaten të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Europian, 
të cituar më lart: “në rastin e një lirimi përfundimtar për mungesë të provave, sjellja e procedimeve penale në një 
Shtet tjetër Kontraktues për të njëjtat akte do të dëmtonte parimet e sigurisë juridike dhe të mbrojtjes së pritjeve të 
ligjshme.”
168   Shih Capetanios dhe të Tjerët, cituar më lart, § 66. Kjo është pikërisht përfundimi i arritur në Melo Tadeu kundër 
Portugalisë (nr. 27785/10, § 64, 23 tetor 2014): “La Cour estime qu’un shfuqizim në paratë e bëj être pris en compte 
dans toute pro procure ultérieure, pénale ou non pénale.” 
169   Shih Lucky Dev, cituar më lart, § 60.
170   Shih Kapetanios dhe të Tjerët, cituar më lart, § 88, dhe Sismanidis dhe Sitaridis, cituar më lart, § 58.
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të vlerësojnë se çfarë është një sanksion i drejtë dhe adekuat për një kompani, shih 
Seksionin 28 litra g të Kodit Penal 2005. Kur një person fizik dënohet, gjykatat do 
të marrin parasysh çdo shtesë tatimore që është vendosur, në përputhje me nenin 27 
të Kodit Penal 1902, të transpozuar në nenin 53 të Kodit Penal171 të vitit 2005.” Neni 
27 parashikon: “Kur një gjobë duhet të merret parasysh jo vetëm natyra e veprës, por 
edhe sidomos pozicioni financiar i personit të dënuar dhe atij që me sa duket mund të 
përballojë për të paguar në rrethanat e tij”. Nuk përmenden ndëshkimet paralele apo 
procedurat e mëhershme që kanë të bëjnë me të njëjtat fakte, e jo për të ndëshkuar 
taksat. Asnjëra prej kufijve të kombinimit të ndëshkimeve nuk përmendet, siç është, për 
shembull, një kërkesë që shuma e përgjithshme e gjobave të shqiptuara nuk duhet të 
tejkalojë shumën më të lartë që mund të imponohet në lidhje me secilën prej llojeve të 
dënimit. Në fakt, marrja në konsideratë e dënimeve të mëparshme nuk përmendet as në 
rast se është shqiptuar dënim me burgim.

Për ta thënë thjesht, nuk ekziston një mekanizëm kompensues në ligjin norvegjez, 
por një tregues i përgjithshëm dhe indiferent i dhënë nga gjyqtari që gjendja financiare 
e personit të dënuar duhet të merret parasysh kur dënon atë me gjobë. Jo me shume Jo 
me pak.

75. Praktika gjyqësore e Gjykatës Supreme bazuar në dispozitat e Kodit Penal të 
lartpërmendur, për aq sa është vënë në dispozicion të gjyqtarëve të Dhomës së Madhe, 
mund të jetë krijues, por sigurisht që nuk është e parashikueshme. Është aq gjerësisht se 
edhe avokati më me përvojë nuk mund të parashikojë nëse dhe si do të merren parasysh 
ndëshkimet e taksave në shqiptimin e gjobave penale. Për më tepër, ndikimi i tij është 
shumë i kufizuar në aspektin praktik. Meqenëse nuk lejon ndonjë kompensim në rastet e 
burgimit, praktika gjyqësore e Gjykatës Supreme kufizon ndikimin e supozuar të efektit 
kompensues në rastet me peshë më të vogël, por e mohon atë në rastet më serioze.

Duke pasur parasysh dobësitë e kornizës ligjore vendase, gjyqtarët norvegjezë 
kanë bërë një përpjekje të lavdërueshme për të mbushur vrima e zezë ligjore dhe për 
të vënë një proporcionalitet në një sistem arbitrar, të tepruar dhe të padrejtë: arbitrar në 
zgjedhjen e dënimit me një ose dy masa, e tepruar në gjobat e aplikuara dhe procedurale 
të padrejta në mënyrën se si trajton të pandehurit. Por ne bis in idem “nuk është një rregull 
procedurial që vepron si një paliativ për proporcionalitet kur një individ është gjykuar 
dhe dënuar dy herë për të njëjtën sjellje, por një garanci themelore për qytetarët”.172

76.  Ashtu si Qeveria, shumica janë të joshur nga një qasje e “interesave të efikasitetit”173, 
sipas së cilës arsyetimi i parimit ne bis in idem zbatohet në një “shkallë më të vogël ndaj 
sanksioneve që bien jashtë thelbit të rëndë të së drejtës penale, si tatimi dënime”.174 Ata 
harrojnë faktin se përmbajtja e një të drejte të Konventës që nuk mund të derogojë, si ne 
bis in idem, nuk duhet të jetë në thelb të ndryshme në varësi të fushës së ligjit. Nuk ka 
liri veprimi për një qasje të tillë në nenin 4 § 3 të Protokollit nr. 7.

77.  Së fundi, dhe më e rëndësishmja, në rastin në fjalë, ndëshkimet tatimore janë marrë 
në konsideratë nga gjykata vendase në mënyrën e mëposhtme në lidhje me aplikantin 

171   Shihni komentet e Qeverisë të 11 Nëntorit 2015, faqe 8.
172   Rasti C-213/00 P, Italcementi SpA k. Komisionit të Komuniteteve Evropiane, Opinioni i Avokatit të Përgjithshëm 
Ruiz-Jarabo Colomer të mbajtur më 11 shkurt 2003, § 96 dhe Rasti C-150/05, Avokati i Përgjithshëm i mbajtur më 8 
qershor 2006, § 58. Prandaj, pikëpamja e shprehur në paragrafin 107 të këtij aktgjykimi se ne bis in idem ka të bëjë 
kryesisht me një çështje procedurale (“kryesisht ka të bëjë me një proces të rregullt”) dhe jo një çështje thelbësore 
“Është më pak i shqetësuar me substancën e ligjit penal se Neni 7”), është në thelb i gabuar.
173   “Interesat e efikasitetit” theksohen nga vetë shumica (shih paragrafin 134 të aktgjykimit).
174   Shih paragrafin 85 të vendimit, ku i referohemi argumentit të qartë të Qeverisë se arsyetimi kualifikues i Jussila 
lidhur me nenin 6 ishte i transferueshëm në Nenin 4 të Protokollit Nr. 7. Ky argument mbikëqyr natyrën absolute 
dhe jo të derogueshme të këtij Neni të fundit.
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e parë: “Një sanksion i dukshëm është vendosur ndaj të pandehurit me vendimin mbi 
shtesë tatimore. Pjesa më e madhe e tatimit tashmë është paguar. “Shqyrtimi i dhënë për 
ndëshkimin tatimor në rastin e aplikantit të dytë është edhe më i shkurtër: “Duhet të merret 
parasysh fakti që një shtesë prej tatimi prej 30% i është shqiptuar të pandehurit”175. Në 
asnjërën nga rastet, gjykatat vendase nuk kujdesen për të shpjeguar ndikimin e dënimeve 
të mëparshme tatimore mbi ndëshkimet penale. Referenca kozmetike ndaj dënimeve 
tatimore të shqiptuara më parë mund të qetësojë disa ndërgjegje më pak të kërkueshme, 
por sigurisht që nuk është një ushtrim ligjor i parashikueshëm dhe i verifikueshëm. Në 
këtë kontekst, kushtet, shkallën dhe kufijtë e ndikimit të gjobave tatimore në sanksionet 
penale mund të jenë vetëm objekt i spekulimeve të pastra, duke mbetur në fushën e të 
panjohurës, besimit të brendshëm të gjyqtarëve, të paarritshëm ndaj të pandehurve.

VI – Konkluzione (§§ 78 80)

78.  Pavarësisht nga arsyetimi i orientuar drejt të drejtave të njeriut, Öztürk nuk siguroi një 
kornizë të qartë konceptuale për përcaktimin e vijës ndarëse midis veprave administrative 
dhe penale. Në mes të disa paqartësive në jurisprudencën e Gjykatës, Jussila ofroi 
një zgjidhje kufizuese e cila kërkonte të dallonte rastet kriminale të rënda që mbartin 
një shkallë të konsiderueshme të stigmës dhe ato që nuk kufizojnë zbatueshmërinë e 
garancive kriminale kriminale në rastin e grupit të fundit. Praktika e mëvonshme e së 
drejtës nuk sqaroi as kriterin thelbësor të shkallës së ndjeshme të stigmës, as ndarjen 
midis garancive procedurale të disponueshme dhe jo të disponueshme.

79.  Ashtu si Jussila kualifikoi dhe kufizoi ndikimin e Öztürk, po ashtu A dhe B kundër 
Norvegjisë kualifikohen dhe kufizojnë ndikimin e Sergej Zolotukhin. Qëndrimi i kaluar 
dhe i bujshëm në faktin idem është dukshëm i shkurtuar nga propozimi i ri i propozuar 
për bis. Mosbesimi ndaj të pandehurve, shumica vendosin të heqin dorë nga parimi 
themelor në kulturën juridike evropiane që i njëjti person nuk mund të ndiqet më shumë 
se një herë për të njëjtat fakte (parimi i unitetit të veprimit represiv ose Einmaligkeit 
der Strafverfolgung). Ne bis in idem humbet karakterin e tij personal, të përmbysur nga 
qëndrimi i rreptë i prokurorit të gjykatës. Nuk është më një garanci individuale, por 
një mjet për të shmangur “manipulimin dhe mosndëshkimin” e të pandehurve.176 Pas 
kthimit të arsyes së parimit ne bis in idem, aktgjykimi aktual hap derën për një politikë 
ndëshkuese të ngjashme me Leviatanin, bazuar në procedura të shumta të ndjekura 
nga shteti, të lidhura dhe të lidhura strategjikisht në mënyrë që të arrihet maksimumi i 
mundshëm efekt represiv. Kjo politikë mund të shndërrohet në një histori të pafundme 
dhe hakmarrëse të dy ose më shumë grupeve të procedimeve në mënyrë progresive ose 
të njëpasnjëshme kundër të njëjtit të pandehur për të njëjtat fakte, me mundësinë që i 
pandehuri të jetë dënuar, në mënyrë hakmarrëse, për ushtrimin e tij ose të drejtat e saj 
legjitime procedurale, dhe në veçanti të drejtat e tij të apelit.

80.  I vetmja kusht i vërtetë i qasjes së orientuar nga “interesat e efikasitetit” të shumicës është 
një simulacrum i proporcionalitetit,177 i kufizuar në një tregues të paqartë për të marrë në 
konsideratë dënimet e mëparshme administrative në dhënien e gjobave në procedurën 
penale, një qasje shumë e largët nga rrënjët e njohura historike të ne bis in idem dhe 
konsolidimin e saj si një parim i së drejtës ndërkombëtare zakonore. Kombinimi i gjobave 
penale dhe dënimeve administrative me natyrë penale u refuzua në mënyrë specifike 
nga Gjykata në Grande Stevens dhe të Tjerë, si dhe nga Gjykata e Luksemburgut në 

175   Shih gjykimet e Gjykatës së Rrethit Follo të 2 marsit 2009 dhe Gjykatës së Qytetit të Oslos, të 30 shtatorit 2009.
176   Shih paragrafin 127 të vendimit.
177   Shih paragrafin 134 të vendimit.
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Hans Åkeberg Fransson. Pas dorëzimit të certifikatës së vdekjes në atë rast italian, një 
qasje e tillë tani po ringjallet si një “qasje e rregulluar e rregulluar”178. Bashkëpunimi 
progresiv dhe i ndërsjellë midis dy gjykatave evropiane do të duket sërish edhe njëherë 
i shqetësuar thellësisht, Strasburg duke shkuar në mënyrë të gabuar dhe Luksemburgu 
duke shkuar në rrugën e duhur. Dhoma e Madhe që shqyrton çështjen Sergej Zolotukhin 
nuk do të kishte rënë dakord të ulte të drejtën individuale të patjetërsueshme në ne bis in 
idem për një lëng të tillë, të interpretuar ngushtë, me një fjalë iluzore, të drejtë. As unë.

178   Shih paragrafin 124 të vendimit.
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA BUZADJI k. REPUBLIKES SË MOLDAVISË

(Aplikimi nr. 23755/07)

VENDIM

STRASBURG

5 Korrik 2016

Ky vendim është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit editorial.
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Në rastin e Buzadji kundër Republikës së Moldavisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Dhoma e Madhe), e mbledhur si një 

Dhomë e Madhe e përbërë nga:

Guido Raimondi, Kryetar,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Angelika Nußberger,
Dmitry Dedov,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Nebojša Vučinić,
Vincent A. De Gaetano,
Erik Møse,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Valeriu Griţco,
Faris Vehabović,
Robert Spano,
Branko Lubarda,
Yonko Grozev, judges,
dhe Søren Prebensen, Zëvendës Kancelar i Dhomës së Madhe,

Pasi shqyrtoi në dhomë, më 7 tetor 2015 dhe 4 maj 2016,
Dorëzon vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e përmendur më lart:

PROCEDURA

1.  Rasti ka origjinën në kërkesën (nr. 23755/07) kundër Republikës së Moldavisë e 
paraqitur në Gjykatë në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave 
dhe Lirive Themelore të Njeriut (“Konventa”) nga një shtetas moldav, Petru Buzadji 
(“aplikanti”), më 29 maj 2007.

2.  Aplikanti u përfaqësua nga Z. F. Nagacevschi, një avokat që ushtron veprimtarinë në 
Chişinău. Qeveria Moldave (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i tyre, z. L. Apostol.

3.  Parashtruesi, përkatësisht, pretendon se ndalimi i tij në pritje të gjykimit nuk ishte bazuar 
në arsye relevante dhe të mjaftueshme siç kërkohet nga neni 5 § 3 i Konventës.

4.  Kërkesa iu caktua Seksionit të Tretë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i Rregullores së 
Gjykatës). Në një aktgjykim të dorëzuar më 16 dhjetor 2014, një Dhomë e atij Seksioni 
e shpalli kërkesën të pranueshme dhe gjeti me shumicë votash se kishte shkelje të nenit 
5 § 3 të Konventës. Dhoma përbëhej nga Josep Casadevall, kryetari, Luis López Guerra, 
Ján Šikuta, Dragoljub Popović, Kristina Pardalos, Valeriu Griţco dhe Iulia Antoanella 
Motoc, gjyqtarë, si dhe Stephen Phillips, Kancelar i Seksionit. Katër gjykatës (Josep 
Casadevall, Luis López Guerra, Dragoljub Popoviç dhe Iulia Antoanella Motoc) 
shprehën mendime të veçanta. Më 16 mars 2015, në bazë të nenit 43 të Konventës, 
Qeveria kërkoi që çështja t’i referohej Dhomës së Madhe. Paneli i Dhomës së Madhe ka 
pranuar këtë kërkesë më 20 prill 2015.

5.  Përbërja e Dhomës së Madhe u vendos në përputhje me Nenin 26 §§ 4 dhe 5 të 
Konventës dhe Rregullës 24. Në diskutimet përfundimtare, Dmitry Dedov dhe Robert 
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Spano, zëvendësuan Dean Spielmann dhe George Nicolaou, të cilët nuk ishin në gjendje 
të merrnin pjesë në shqyrtimin e mëtejshëm të çështjes (Rregulli 24 § 3).

6.  Si aplikanti dhe Qeveria parashtruan vërejtje të mëtejshme me shkrim mbi bazueshmërinë 
(Rregulla 59 § 1).

7.  Një seancë publike u mbajt në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut në Strasburg më 7 tetor 
2015 (Rregulli 59 § 3).

U paraqit para Gjykatës:
(A) për Qeverinë
Z. L. APOSTOL,       Agjent;
(B) për aplikantin
Z. F. NAGACEVSCHI,     avokat.

Gjykata dëgjoi deklaratat e tyre dhe përgjigjet e dhëna nga ata në pyetjet e gjykatësve.

FAKTET

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

8. Ankuesi ka lindur në vitin 1947 dhe jeton në Comrat të Republikës së Moldavisë.

A. Procedura penale kundër aplikantit

9.  Aplikanti ishte aksionar i pakicës dhe CEO i një kompanie furnizimi me gaz të lëngshëm 
nga Moldavia jugore, në të cilën shteti zotëronte 82% të aksioneve. Në korrik 2006 është 
iniciuar një hetim penal lidhur me një përpjekje të pretenduar të pasuksesshme nga 
ana e aplikantit për të kryer një mashtrim në lidhje me aktivitetin e tij në kompani. Në 
veçanti, ai u akuzua se kishte ngritur, mes viteve 2000 dhe 2006, një skemë që përfshinte 
importimin e gazit të lëngshëm nga Kazakistani dhe Ukraina, si rezultat i të cilës 
kompania kishte pësuar humbje të mëdha financiare. Sipas akuzës, në vend të blerjes 
së gazit direkt nga prodhuesit, ai kishte marrë shërbimet e kompanive ndërmjetëse, 
duke rezultuar në një rritje të ndjeshme të çmimit të gazit. Këto kompani ndërmjetëse 
gjithashtu kishin lidhje me bijtë e tij. Më vonë, kur kompania e tij u përball me një 
pretendim gjyqësor nga kompanitë ndërmjetëse që arrinin në 594,067 dollarë amerikanë 
plus penalitete, ai e kishte pranuar këtë borxh në procedurat gjyqësore.

10.  Në lidhje me këtë, në korrik të vitit 2006 autoritetet hetuese e thirrën kërkuesin që të 
paraqitej para tyre dhe të bënte një deklaratë. Në mbrojtje të tij, aplikanti argumentoi se 
kompania e tij nuk mund të blinte gazin direkt nga prodhuesit, sepse sasia minimale që 
prodhuesit ranë dakord të shiste tejkalonte nevojat e kompanisë së tij për një periudhë 
prej pesë vjetësh. Prandaj, ishte e pamundur për kompaninë e tij të blinte sasitë e gazit 
të nevojshme direkt nga prodhuesit. Për më tepër, prodhuesit pranuan vetëm 100% 
parapagim dhe kompania e tij nuk kishte fondet në dispozicion. Ai parashtroi se të gjithë 
importuesit e gazit kombëtar përdorën të njëjtën metodë të importimit të gazit dhe se 
çmimi i gazit të blerë nga kompania e tij ishte më e ulët se ajo në tregun e lirë kombëtar. 
Ai më tej argumentoi se diferenca në çmim midis asaj të prodhuesve dhe asaj që paguhej 
nga kompania e tij u justifikua nga kostot e transportit, certifikimi, trajtimi, sigurimi dhe 
faktorë të tjerë. Ai gjithashtu mohoi se djemtë e tij ishin në ndonjë mënyrë të përfshirë 
në kompanitë ndërmjetëse.
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11.  Aplikanti u thirr në disa raste dhe në secilin rast u paraqit para autoriteteve hetuese dhe 
bashkëpunoi me to. Në tetor të vitit 2006 u kontrollua shtëpia e aplikantit, kompjuteri 
i tij personal u konfiskua dhe u morën dokumente të ndryshëm. Nuk del nga dosja e 
çështjes të ketë pasur raste kur aplikanti nuk u pajtua me udhëzimet e hetuesve dhe / ose 
se ai ishte akuzuar ndonjëherë për pengimin e hetimit.

12.  Bijtë e kërkuesit, të cilët gjithashtu ishin të dyshuar në procedurën penale dhe më pas u 
akuzuan, u thirrën të paraqiten para autoriteteve hetuese pa u arrestuar. Më vonë, janë 
iniciuar katërmbëdhjetë hetime të ndryshme në lidhje me aplikantin dhe të gjithë ata u 
bashkuan në një procedurë të vetme.

B. Procedurat lidhur me paraburgimin e aplikantit

1. Paraburgimi (arestarea preventivă)
13.  Më 2 maj 2007, kërkuesi u arrestua dhe më 5 maj 2007 ai u akuzua zyrtarisht për 

keqpërdorimin në shkallë të gjerë të mallrave që i përkisnin kompanisë ku ai punonte, 
gjegjësisht me faktet e përshkruara në paragrafin 9 më lart. Në të njëjtën datë, prokurori 
i ngarkuar me rastin aplikoi në Gjykatën e Qarkut të Buiucani për një urdhër-arrest prej 
tridhjetë ditësh mbi bazën e mëposhtme: seriozitetin e veprës, rrezikun e ndikimit të 
dëshmitarëve dhe rrezikun e rishpërndarjes.

14.  Ankuesi kundërshtoi dhe argumentoi se nuk kishte dyshim të arsyeshëm se ai kishte 
kryer një vepër penale. Në veçanti, ai parashtroi se procedimet penale kundër tij nuk 
ishin gjë tjetër veçse një mjet për të ndikuar në rezultatin e proceseve të pazgjidhura 
civile lidhur me borxhin e kompanisë shtetërore kundrejt kompanive ndërmjetëse. Në 
çdo rast, arsyet e mbështetura nga prokurori ishin të stereotipizuara dhe prokurori nuk 
kishte arritur të shpjegonte arsyet për besimin e tij se kërkuesi do të përpiqej të ndikonte 
në dëshmitarët dhe të rikryente veprën penale. Ai pohoi se ishte një person i mirënjohur 
në rajon dhe se kishte punuar në kompaninë e tij për më shumë se tridhjetë vjet. Ai 
kishte një vendbanim të përhershëm, kishte bashkëpunuar me hetimin që nga korriku i 
vitit 2006 dhe kurrë nuk kishte tentuar të largohej ose pengonte hetimin. Për më tepër, ai 
mbështetej në moshën e tij dhe në gjendjen e tij të dobët shëndetësore, duke pohuar se 
ai kishte pësuar një atak në zemër dhe një ishemi.

15.  Më 5 maj 2007, Gjykata e Rrethit Buiucani pranoi pjesërisht kërkesën e prokurorit 
dhe urdhëroi paraburgimin e ankuesit në pritje të gjykimit për një periudhë prej 
pesëmbëdhjetë ditësh. Gjykata konstatoi se:

“... vepra për të cilën akuzohet [kërkuesi] konsiderohet si një vepër jashtëzakonisht 
serioze, e cila lejon ndalimin në pritje të gjykimit. [Gjykata] merr parasysh natyrën 
dhe seriozitetin e veprës penale dhe kompleksitetin e rastit dhe konsideron se në këtë 
fazë fillestare të hetimit ekzistojnë baza të arsyeshme për të besuar se i akuzuari mund 
të bashkohet me të tjerë (bijtë e tij, të cilët nuk janë marrë në pyetje) për të marrë një 
qëndrim të përbashkët.

Arsyet e tjera të mbështetura nga prokurori, përkatësisht rreziku i bllokimit dhe 
ndikimit të dëshmitarëve apo i shkatërrimit të provave, nuk janë vërtetuar dhe nuk janë 
shumë të mundshme”.

16.  Aplikanti u ankua, duke pretenduar se nuk kishte dyshim të arsyeshëm se ai kishte kryer 
një vepër penale. Ai përsëriti deklaratën e tij të mëparshme me efektin se procedura 
penale ndiqte motivin e mëtejshëm të ndikimit në rezultatin e proceseve gjyqësore në 
pritje ndërmjet kompanisë në të cilën ai punonte dhe një kompanie të tretë. Ai më tej 
argumentoi se baza në të cilën është mbështetur gjykata për të urdhëruar paraburgimin 
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e tij, domethënë rreziku i bashkërendimit të tij me djemtë e tij, nuk ishte ngritur nga 
prokurori. Për më tepër, dy djemtë e tij nuk ishin akuzuar zyrtarisht dhe, në çdo rast, të 
gjithë kishin pasur kohë të mjaftueshme për të koordinuar historitë mes korrikut 2006, 
kur ata mësuan për hetimin e parë dhe maj 2007, nëse ata do të kishin dashur. Aplikuesi 
gjithashtu u mbështet në gjendjen e tij të rëndë mjekësore dhe paraqiti se ai ishte një 
individ i njohur me një familje, vendbanim dhe një punë në Moldavi, i cili ishte paraqitur 
para autoriteteve hetuese sa herë që ai ishte ftuar gjatë periudhës prej korrikut 2006 deri 
në Maj 2007.

17.  Më 8 maj 2007, Gjykata e Apelit të Chişinău la në fuqi vendimin e datës 5 maj 2007, 
në thelb duke përsëritur arsyet e dhëna nga gjykata më e ulët pa dhënë asnjë arsye për 
hedhjen poshtë të argumenteve të parashtruara nga ankuesi.

18.  Më 11 maj 2007, prokurori i ngarkuar me rastin iu drejtua gjykatës për zgjatjen e 
paraburgimit të aplikantit me tridhjetë ditë. Ai u mbështet në arsye të tilla si graviteti i 
veprës, rreziku i influencimit të dëshmitarëve, rreziku i kryerjes së krimit dhe rreziku i 
arratisjes.

19.  Ankuesi kundërshtoi duke pohuar se nuk kishte dyshim të arsyeshëm se ai kishte kryer 
një vepër penale dhe nuk kishte arsye për të besuar se ai do të ndikonte në dëshmitarët 
që ishin pyetur tashmë. Ai gjithashtu theksoi se ai kishte bashkëpunuar në mënyrë të 
vullnetshme me hetimin para arrestimit të tij dhe se kishte një vendbanim të përhershëm. 
Prandaj ai kërkoi nga gjykata që të urdhërojë zëvendësimin e masës së paraburgimit me 
një masë tjetër më pak të rëndë. Një nga avokatët e tij i kërkoi gjykatës të urdhëronte një 
masë më pak të rëndë, si për shembull, arrest shtëpiak, në vend të paraburgimit.

20.  Më 16 maj 2007, Gjykata e Qarkut Buiucani e zgjati paraburgimin e ankuesit për njëzet 
ditë. Pas rishikimit të qëndrimeve të palëve dhe duke përmendur dispozitat e zbatueshme 
të ligjit, gjykata konstatoi se:

“... arsyet për zbatimit të masës parandaluese [të paraburgimit] mbeten të 
vlefshme, shumica e veprimeve hetimore janë kryer, por një numër masash shtesë që 
kërkojnë pjesëmarrjen e [aplikantit] janë ende të nevojshme për të dërguar çështjen në 
gjykatë. Gjykata konsideron se kërkesa nga ana e mbrojtjes për të zëvendësuar masën 
parandaluese është e parakohshme, duke marrë parasysh seriozitetin dhe kompleksitetin 
e rastit dhe nevojën për të mbrojtur rendin publik dhe interesin publik, si dhe për të 
siguruar objektivitetin e hetimit”.

21.  Ankuesi apeloi, duke u mbështetur në thelb të njëjtat argumente që ai kishte bërë më 
parë.

22.  Më 22 maj 2007, Gjykata e Apelit Chişinău la në fuqi vendimin e datës 16 maj 2007. 
Gjykata dha në thelb të njëjtat arsye si kishte bërë në vendimin e saj të 8 majit 2007, 
përkatësisht gravitetin dhe kompleksitetin e rastit, rreziku i bllokimit ose ndikimit të 
dëshmitarëve dhe rrezikut i shkatërrimit të dëshmive dokumentare të cilat ende nuk janë 
mbledhur nga prokurorët.

23.  Më 1 qershor 2007, prokurori në ngarkim të çështjes ka kërkuar zgjatjen e mëtejshme 
të paraburgimit të aplikantit për një afat prej tridhjetë ditësh. Ai argumentoi se rasti 
ishte kompleks dhe se akuza të reja ishin ngritur kundër aplikantit në kontekst të të 
njëjtit procedim: ai tani ishte akuzuar edhe për abuzimin e pozitës së tij dhe tejkalimin e 
detyrave të tij. Si në rastet e mëparshme, prokurori argumentoi se zgjatja e paraburgimit 
ishte e domosdoshme për të shmangur rrezikun e ndikimit të dëshmitarëve dhe rikryerjes 
së krimeve nga ana e aplikantit.

24.  Ankuesi kundërshtoi dhe kërkoi nga gjykata që të zëvendësojë masën e paraburgimit 
me një masë tjetër. Ai paraqiti të njëjtat arsye si më parë dhe shtoi se shëndeti i tij ishte 
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përkeqësuar ndjeshëm gjatë paraburgimit dhe se kishte nevojë për kujdes mjekësor.
25.  Më 5 qershor 2007, Gjykata e Qarkut Buiucani zgjati paraburgimin e ankuesit me njëzet 

ditë të tjera, duke deklaruar se arsyet për paraburgimin e tij të vazhdueshëm mbetën të 
vlefshme.

26.  Aplikanti ka apeluar, duke parashtruar inter alia se kompleksiteti i çështjes i thirrur nga 
prokurori ishte gjeneruar qëllimisht nga refuzimi i këtij të fundit për të kryer një kontroll 
të kompanisë ose për të pyetur dëshmitarët e përmendur nga aplikanti. Ai gjithashtu e 
sfidoi pretendimin lidhur me rëndësinë e veprës penale të përmendur, duke vënë në 
dukje se ai ishte akuzuar vetëm për tentim të kryerjes së një vepre penale, jo të kryerjes 
së saj. Ai pretendoi se asnjë humbje nuk i ishte shkaktuar kompanisë dhe se gjykata nuk 
kishte marrë parasysh rrethanat individuale të të akuzuarit.

27.  Më 11 qershor 2007, Gjykata e Apelit Chişinău la në fuqi vendimin e gjykatës më të ulët, 
duke gjetur se ishte miratuar në përputhje me ligjin. Gjykata gjithashtu vuri në dukje 
se parashtruesi i kërkesës ishte akuzuar për një vepër veçanërisht serioze të dënueshme 
me burgim prej dhjetë deri në njëzet e pesë vjet dhe se hetimi ishte ende në vazhdim. 
Gjykata vendosi që nëse lirohet, aplikanti mund të jetë në gjendje të arratiset ose të 
ndikojë tek dëshmitarët.

28.  Më 21 qershor 2007, prokurori i ngarkuar me çështjen u paraqit përsëri për një zgjatje 
prej tridhjetë ditësh të paraburgimit të ankuesit.

29.  Ankuesi kundërshtoi duke arsyetuar se nuk kishte arsye për të besuar se ai do të largohej 
ose do të ndikonte mbi dëshmitarët. Ai theksoi se prokurori nuk kishte ndërmarrë asnjë 
masë hetimore për një kohë të gjatë dhe se hetimi ishte praktikisht i përfunduar. Ai 
përsëriti se kishte një vendbanim të përhershëm dhe se ai kishte rënë dakord të paraqitej 
para hetuesve sa herë që ishte e nevojshme. Ai paraqiti një raport mjekësor të datës 18 
qershor 2007, sipas të cilit parashikohej ndër të tjera se ai kishte hipertension arterial 
dhe një paralizë të lehtë të këmbës së tij të djathtë si pasojë e një goditjeje. Mjeku 
rekomandoi trajtim në një klinikë neurologjike. Aplikanti kërkoi nga gjykata që të 
refuzojë kërkesën e prokurorit dhe të zbatojë një masë më pak të rëndë si lirimi me 
kusht ose arresti shtëpiak.

30.  Më 26 qershor 2007, Gjykata e Qarkut Buiucani hodhi poshtë kërkesën e prokurorit 
dhe e pranoi kërkesën e kërkuesit, duke urdhëruar që ai të vihej në arrest shtëpiak për 
tridhjetë ditë. Gjykata konstatoi se:

“... kërkuesi është ndaluar për pesëdhjetë e pesë ditë dhe ka marrë pjesë në të gjitha 
veprimet e nevojshme hetimore; ... Neni 5 § 3 i Konventës imponon një prezumim që i 
akuzuari të lirohet derisa ai pret gjyqin e tij; ... prova të caktuara, të cilat mund të kenë 
qenë të mjaftueshme më herët për të justifikuar [ndalimin] ose për të bërë masat alternative 
parandaluese të pamjaftueshme, mund të bëhen më pak bindëse me kalimin e kohës; ... 
është për prokurorin që të provojë ekzistencën e një rreziku të mbijetesës dhe një rrezik i 
tillë nuk mund të vërtetohet vetëm duke iu referuar ashpërsisë së dënimit të mundshëm; 
[Gjykata iu referua problemeve mjekësore të kërkuesit dhe moshës së tij, mungesës 
së të shkuarës penale, vendqëndrimit të tij të përhershëm dhe statusit të martesës]; 
Jurisprudenca e [Gjykatës Evropiane] parashikon që paraburgimi në pritje të gjykimit 
duhet të parashikohet për raste të jashtëzakonshme, gjithmonë i arsyetuar objektivisht dhe 
duhet të korrespondojë me interesin publik; Gjykata konstaton se është e paimagjinueshme 
që [kërkuesi] të largohet, të ndikojë dëshmitarët ose të shkatërrojë prova, dhe se rrjedha 
normale e hetimit penal është e mundur, ndërsa i akuzuari është nën arrest shtëpiak”.

Gjykata vendosi kushtet e mëposhtme për arrestimin shtëpiak të aplikantit: 
ndalimin e largimit nga shtëpia; Ndalimi i përdorimit të telefonit; Ndalimin e diskutimit 
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të rastit të tij me ndonjë person tjetër.
31.  Aplikanti u dërgua menjëherë në shtëpi, ku qëndroi tri ditë. Megjithatë, prokurori ka 

parashtruar ankesë kundër vendimit të lartpërmendur dhe ka përmendur si një nga arsyet 
për mbajtjen e paraburgimit të vazhdueshëm të ankuesit faktin që ankuesi nuk pranoi se 
kishte kryer veprën penale që i ishte caktuar atij.

32.  Më 29 qershor 2007, Gjykata e Apelit e Chişinău e shfuqizoi vendimin e 26 qershorit 
2007 dhe miratoi një të ri, duke urdhëruar paraburgimin e ankuesit në pritje të gjykimit 
për njëzet ditë. Gjykata konstatoi se:

“... gjykata e shkallës së ulët nuk ka marrë parasysh kompleksitetin e çështjes dhe 
seriozitetin e veprës me të cilën akuzohet [kërkuesi]; Gjykata konsideron se ndërsa në 
arrest shtëpiak [kërkuesi] mund të komunikojë me bashkëpunëtorët e tjerë, të cilët nuk 
janë në arrest dhe që janë, për më tepër, djemtë e tij; Ai mund të arratisej duke ikur në 
[republikën Moldave të Transnistrisë] të vetëshpallur dhe të panjohur, e cila nuk është 
nën kontrollin e autoriteteve moldave; Ai mund të ndikojë tek dëshmitarët, me qëllim 
që t’i detyrojnë ata të ndryshojnë deklaratat e tyre; Aplikanti ka marrë vizita nga mjekët 
dhe mund të marrë ndihmë mjekësore në burg. “

33.  Më 11 korrik 2007, prokurori i ngarkuar me rastin përsëri u paraqit në gjykatë për 
zgjatjen e paraburgimit të aplikantit. Ai u mbështet në të njëjtat arsye si më parë.

34.  Më 16 korrik 2007, Gjykata e Rrethit Bujano shtyu paraburgimin e ankuesit në pritje të 
gjykimit për njëzet ditë të tjera. Ai përsëri argumentoi se aplikanti ishte akuzuar për një 
vepër të rëndë dhe se ai mund të largohej ose të pengonte hetimin.

35.  Ankuesi apeloi, duke avancuar në thelb të njëjtat argumente si ai më parë.
2. Arrestimi i shtëpisë (arestarea la domiciliu)

36.  Më 20 korrik 2007, Gjykata e Apelit në Çişinău anuloi vendimin e gjykatës më të ulët 
dhe miratoi një të re, duke ndryshuar masën parandaluese në arrest shtëpiak. Gjykata 
konstatoi se:

“Prokurori nuk ka ofruar asnjë provë që konfirmon nevojën e vazhdimit 
të paraburgimit të [kërkuesit], nuk ka dorëzuar materiale shtesë që konfirmojnë 
probabilitetin që ai të mund të ushtrojë ndikim mbi dëshmitarët që tashmë janë dëgjuar; 
[Kërkuesi] premton të paraqitet para autoriteteve hetuese sa herë që thirret; Nuk ka asnjë 
informacion specifik në lidhje me ndonjë rrezik të arratisjes”.

Gjykata gjithashtu i ndaloi kërkuesit të komunikonte me personat që kishin lidhje 
me çështjen penale kundër tij dhe të largohej nga shtëpia e tij, dhe e detyronte atë të 
telefononte zyrën e prokurorit çdo ditë.

37. Më 14 shtator 2007, Gjykata e Rrethit Comrat shqyrtoi kërkesën e prokurorit për 
të zgjatur arrestimin shtëpiak të aplikantit për nëntëdhjetë ditë. Aplikuesi nuk ka 
kundërshtuar zgjatjen e arrestit shtëpiak me kusht që masat në lidhje me kufizimin e 
komunikimit të tij me të afërmit të ndërpriten. Gjykata miratoi kërkesën e prokurorit 
dhe urdhëroi zgjatjen e arrestit shtëpiak për nëntëdhjetë ditë. Gjithashtu, ai mbështeti 
kërkesën e kërkuesit dhe ndërpreu kufizimet në komunikimin e tij me të afërmit e tij. 
Arsyeja e vetme e thirrur nga gjykata ishte serioziteti i veprës penale që i ishte caktuar 
kërkuesit.

38.  Më 14 dhjetor 2007 Gjykata e Rrethit Comrat zgjati përsëri arrestimin shtëpiak të 
ankuesit për nëntëdhjetë ditë. Arsyeja e vetme e dhënë nga gjykata ishte serioziteti i 
veprës penale me të cilën qe akuzuar kërkuesi. Aplikuesi nuk ka kundërshtuar me kusht 
që ai të lejohet të vizitojë spitalin dhe gjykatën për të studiuar dosjen e çështjes.

39.  Në një datë të paspecifikuar, ankuesi paraqiti një kërkesë të habeas corpus në Gjykatën e 
Qarkut Comrat duke kërkuar që masa e arrestit shtëpiak të ndryshohet për atë të lirimit të 
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përkohshëm ose lirimin me kusht. Ai argumentoi se ai kurrë nuk kishte shkelur rregullat 
e arrestit shtëpiak dhe se ai ndërmori të vijonte më tej me të gjitha udhëzimet e lëshuara 
nga organet hetimore.

40.  Më 12 mars 2008, Gjykata e Rrethit Comrat vendosi të lirojë aplikantin me kusht, duke 
respektuar se ai ishte ndaluar për më shumë se dhjetë muaj dhe nuk kishte shkelur 
ndonjë nga kufizimet e vendosura mbi të.

C. Ndërprerja e procedurës penale kundër kërkuesit

41.  Më 9 qershor 2011, paditësi u lirua nga akuzat për të cilat ai ishte mbajtur në paraburgim 
mes datave 2 maj 2007 dhe 12 mars 2008. Gjykata gjeti se nuk kishte ndodhur asnjë 
vepër penale në lidhje me faktet që i ishin ngarkuar. Në të njëjtën kohë ai u lirua nga 
trembëdhjetë akuza të tjera të ngritura kundër tij dhe u gjet fajtor për një akuzë, hedhjen 
në qarkullim ilegalisht të gazit të lëngshëm që ishte konfiskuar nga një përmbarues, 
për të cilin u dënua me një gjobë prej 20,000 lei moldave (Rreth 1,000 euro). As 
kërkuesi, as prokurori nuk u ankuan kundër atij aktgjykimi, i cili mori formë të prerë 
dhe përfundimtare. Të bijtë e kërkuesit u liruan.

II. LIGJIN DHE PRAKTIKA VENDASE RELEVANTE

42. Në versionin e tyre si të zbatueshme në kohën materiale, dispozitat përkatëse të Kodit të 
Procedurës Penale parashikonin si më poshtë vijon:
Neni 166. Arsyet për arrestimin e një personi të dyshuar për kryerjen e një vepre penale

(1)  Organi hetues ka të drejtë të arrestojë një person nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm se ai 
ose ajo ka kryer një vepër penale të dënueshme me më shumë se një vit, vetëm në rastet 
e mëposhtme:
1)  nëse personi është kapur në flagrancë;
2)  nëse dëshmitari ose viktima tregojnë se vetë ai person ka kryer veprën penale;
3)  nëse gjenden gjurmë të dukshme të veprës penale në trupin ose veshjen e të 

dyshuarit, ose në shtëpinë ose makinën e tij;
...
(5)  Arrestimi i një personi në kushtet e këtij artikulli nuk mund të zgjasë më shumë se 

72 orë.
...
(7)  Personi i arrestuar në kushtet e këtij neni sillet sa më parë që të jetë e mundur, por 

para skadimit të afatit të përcaktuar në paragrafin (5) ..., përpara një gjyqtari hetues 
në mënyrë që ky i fundit të vendosë për çështjen e vendosjes së tij ose të saj në 
paraburgim ose lirim ...

Neni 175 Përkufizimi dhe kategoritë e ndryshme të masave parandaluese
(1) Masat kufizuese me të cilat pengohet personi i dyshuar ose i akuzuar për vepër penale 

për të kryer veprime që mund të dëmtojnë hetimin penal ... janë masa parandaluese.
...
(3)  Masat parandaluese mund të jenë:
1)  duke u angazhuar që të mos largohet nga qyteti;
2)  Masat parandaluese që të mos largohet nga vendi;
3)  garancinë personale;
4)  garantimi i një organizate;
5)  tërheqjen e përkohshme të patentës;
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...
8)  lirimin e përkohshëm nën kontrollin gjyqësor;
9)  lirimin e përkohshëm me kusht;
10)  arrest shtëpiak;
11)  paraburgim.
Neni 176. Arsyet për zbatimin e masave parandaluese
(1)  Masat parandaluese mund të zbatohen nga autoriteti ndjekës ose nga gjykata vetëm 

në ato raste kur ekzistojnë baza të mjaftueshme të arsyeshme për të besuar se i 
akuzuari ... do të largohet, do të pengojë vendosjen e së vërtetës gjatë procedurës 
penale ose do të rikryejë vepra penale, ose ato mund të zbatohen nga gjykata për të 
siguruar ekzekutimin e një dënimi.

...
(3)  Gjatë marrjes së vendimit për domosdoshmërinë e zbatimit të masave parandaluese, 

autoriteti penal dhe gjykata do të marrin në konsideratë kriteret e mëposhtme 
shtesë:
1)  karakterin dhe shkallën e dëmit të shkaktuar nga vepra penale,
2)  karakterin e ... të akuzuarit,
3)  moshën dhe gjendjen e tij shëndetësore,
4)  profesionin e tij,
5)  statusi i familjes së tij / saj dhe ekzistenca e çdo të varuri,
6)  statusi ekonomik i tij,
7)  ekzistenca e një vendi të përhershëm të vendbanimit,
8)  rrethana të tjera thelbësore.”

Neni 185. Paraburgimi
(1)  Paraburgimi përbëhet nga paraburgimi i të dyshuarit në vende dhe në kushte të 

përcaktuara me ligj ...
43.  Sipas nenit 188 të Kodit të Procedurës Penale, arrestimi shtëpiak mund të zbatohet 

vetëm kur plotësohen kushtet për zbatimin e masës së paraburgimit dhe rregullohen nga 
rregullat e zbatueshme për paraburgimin. Në lidhje me këtë, kohëzgjatja dhe mënyra 
e imponimit, zgjatjes dhe kundërshtimit të masës së arrestit shtëpiak janë saktësisht të 
njëjta si për paraburgimin. Masa e arrestit shtëpiak shoqërohet nga një ose më shumë 
kufizime, si ndalimi i largimit nga shtëpia, ndalimi i përdorimit të telefonit, postës ose 
mjeteve të tjera të komunikimit dhe ndalimi i komunikimit me persona të caktuar ose 
marrja e vizitave nga ata. I dyshuari gjithashtu mund t’i nënshtrohet kushteve të tilla si 
veshja e pajisjeve elektronike të dizajnuara për ta kontrolluar atë, duke iu përgjigjur ose 
bërë thirrje telefonike për qëllime kontrolli dhe duke u paraqitur personalisht përpara 
organit hetues ose në gjykatë kur është e nevojshme. Nëse i dyshuari nuk i përmbahet 
kufizimeve dhe kushteve të vendosura, masa e arrestit shtëpiak mund të zëvendësohet 
me atë të paraburgimit.

44.  Sipas nenit 88 të Kodit Penal dhe nenit 395 të Kodit të Procedurës Penale, koha e kaluar 
në arrest shtëpiak zbritet nga dënimi final në të njëjtën mënyrë si koha e kaluar në 
paraburgim.

III. LIGJI DHE PRAKTIKA NË SHTETET ANËTARE TË KËSHILLIT TË EVROPËS

45.  Gjykata ka shqyrtuar praktikat në lidhje me arsyet që justifikojnë paraburgimin në 31 
shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, përkatësisht Armeninë, Austrinë, Azerbajxhanin, 
Belgjikën, Bullgarinë, Kroacinë, Republikën Çeke, Estoninë, Francën, Gjermaninë, 
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Greqinë, Hungarinë, Lituaninë, Luksemburgu, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, 
Monako, Mali i Zi, Holanda, Polonia, Portugalia, Rumania, Rusia, Serbia, Sllovakia, 
Sllovenia, Spanja, Zvicra, Turqia, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar.

46.    Në bazë të anketës ligjore krahasuese të kryer nga Gjykata, duket se arrestimi dhe 
paraburgimi fillestar para përfshirjes gjyqësore është i rregulluar në mënyrë eksplicite 
dhe kufizohen në mënyrë strikte në kohë në legjislacionin e të 31 shteteve anëtare të 
anketuara.

47.  Vetëm pesë prej shteteve anëtare të anketuara (Armenia, Bullgaria, Italia, Lituania 
dhe Zvicra) lejojnë ndalimin fillestar vetëm në bazë të ekzistencës së një “dyshimi të 
arsyeshëm” për kryerjen e një vepre penale. Në këto shtete anëtare, autoritetet ligjore 
kanë një afat kohor prej 24 deri në 96 orë për të ofruar justifikime të tjera për zgjatjen e 
paraburgimit fillestar.

48.  26 Shtetet e tjera anëtare kërkojnë që ekzistenca që nga fillimi të ketë së paku një bazë 
shtesë të mjaftueshme.

49.  Më të zakonshmet e këtyre kushteve (në 17 shtete anëtare) janë rreziku i arratisjes ose 
i fshehjes dhe nevoja për të siguruar praninë e të dyshuarit gjatë procedurës, e ndjekur 
nga rreziku i rikryerjes së një krimi (13 shtetet anëtare) dhe nevoja për të vënë një fund 
kryerjes së një krimi (2 shtete anëtare). Rreziku i pengimit të drejtësisë parashikohet 
shprehimisht nga 14 shtetet anëtare.

50.  Përveç kësaj, në 12 shtete anëtare, paraburgimi fillestar është i justifikuar nëse i dyshuari 
është kapur në aktin e kryerjes së një krimi apo keqbërje tjetër (in flagrante delicto), ose 
menjëherë pas kësaj (në 3 nga këto 12 shtete anëtare) .

51.  Gjatësia maksimale e paraburgimit fillestar varion nga 24 orë (8 shtete anëtare) dhe 96 
orë (3 shtete anëtare). Shumica e shteteve anëtare caktojnë një afat kohor prej 48 orësh 
(12 shtete anëtare).

52.  Sa i përket paraburgimit pas përfshirjes gjyqësore, në të gjitha shtetet anëtare të 
anketuara (31), ekzistenca e një “dyshimi të arsyeshëm” për kryerjen e një vepre penale 
është kusht i domosdoshëm për ligjshmërinë e tij. Megjithatë, të gjitha shtetet anëtare të 
anketuara gjithashtu pajtohen se në përgjithësi “dyshimi i arsyeshëm”, në vetvete, nuk 
është i mjaftueshëm për të justifikuar paraburgimin. Ekziston një përjashtim i ngushtë 
në 6 shtete (Austria, Belgjika, Gjermania, Serbia, Zvicra dhe Turqia), ku një “dyshim i 
arsyeshëm” është, në vetvete dhe në mënyrë të jashtëzakonshme, një bazë e mjaftueshme 
për urdhërimin e paraburgimit në rastin e krimeve të rënda.

53.  Me përjashtim të këtyre 6 vendeve, një “dyshim i arsyeshëm” nuk është i mjaftueshëm 
për të urdhëruar paraburgimin.

54.  Legjislacioni i të gjitha shteteve anëtare të anketuara (31) parashikon që autoritetet mund 
të vendosin një person në paraburgim vetëm kur ekzistojnë baza të tjera, me përjashtim 
të ngushtë të përmendur në paragrafin 52 më lart. Në të gjitha shtetet këto baza shtesë 
duhet të vendosen kur personi i interesuar së pari të sillet përpara një gjyqtari. Prandaj 
mund të thuhet se, nga aplikimi i parë për ndalimin e personit, autoritetet gjyqësore 
kombëtare duhet të krijojnë bindshëm bazat shtesë që justifikojnë atë ndalim.

55.  Shkaqet që përdoren më së shumti në legjislacionin e brendshëm janë rreziku i arratisjes 
(të gjitha shtetet anëtare të anketuara), rreziku i përsëritjes së veprës (30 nga 31) dhe 
rreziku i pengimit të procedurës (28 nga 31).

56.  Për më tepër, shumica e shteteve anëtare (18 nga 31) parashikojnë që paraburgimi mund 
të vendoset vetëm kur vepra përkatëse ka një shkallë të caktuar të seriozitetit. Disa 
shtete anëtare (10 nga 31) u kërkojnë autoriteteve vendore të marrin në konsideratë 
rrethanat personale të personit të interesuar (si personaliteti, mosha, shëndeti, profesioni 
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dhe çdo aktivitet paraprak kriminal, si dhe lidhjet sociale, familjare dhe afariste). Një 
numër i shteteve anëtare (6 nga 31) parashikojnë gjithashtu domosdoshmërinë për të 
ruajtur rendin publik si një kusht përkatës.

57.  Për të vlerësuar rëndësinë e bazave shtesë, legjislacioni i shteteve anëtare të anketuara 
krijon një numër faktorësh të veçantë që duhet të merren parasysh.

58.  Të gjitha shtetet anëtare të anketuara (31) pajtohen që autoritetet kombëtare kompetente 
janë të detyruara të ofrojnë arsye relevante dhe të mjaftueshme si në urdhërimin ashtu 
edhe në zgjatjen e çdo periudhe të paraburgimit.

59.  Prandaj, shtrirja e paraburgimit kërkon të njëjtin nivel të arsyetimit në lidhje me 
përmbushjen e kushteve të vendosura me rastin e aplikimit të parë. Është e arsyeshme 
të konkludohet se arsyet e thirrura nga gjykatat vendase për të urdhëruar dhe vazhduar 
paraburgimin nuk mund të jenë stereotipizuese apo abstrakte.

60.  Legjislacioni i brendshëm i pothuajse gjysmës së shteteve anëtare të anketuara (15 
nga 31) përcakton periudhat maksimale të zgjatjes së paraburgimit dhe / ose një afat të 
caktuar për gjatësinë e tij totale. Sidoqoftë, nuk ka një standard të përbashkët sa i përket 
zgjatjes së zgjatjes ose gjatësisë maksimale totale.

LIGJI

61.  Në kërkesën e tij, kërkuesi, duke iu referuar nenit 5 § 1 të Konventës, u ankua se gjykatat 
e vendit kishin dhënë arsye të pamjaftueshme për vendimet e tyre për ta arrestuar atë 
në paraburgim. Gjykata e konsideron më të përshtatshme të shqyrtojë këtë ankesë sipas 
nenit 5 § 3 të Konventës, ku thuhet:
“3.  Çdo person i arrestuar ose i ndaluar në përputhje me dispozitat e paragrafit 1 (c) të 

këtij neni, duhet të sillet menjëherë përpara një gjyqtari ose zyrtari tjetër të autorizuar 
me ligj për të ushtruar pushtetin gjyqësor dhe ka të drejtën e gjykimit brenda një 
kohe të arsyeshme ose lirimin në pritje të gjyqit. Lirimi mund të kushtëzohet nga 
garancitë për t’u paraqitur për gjykim.”

I. KUNDËRSHTIMET PARAPRAKE E QEVERISË

A. Mosshterimi i mjeteve juridike vendase

62.  Para Dhomës së Madhe, Qeveria argumentoi për herë të parë në procedurë se ankuesi 
kishte dështuar të kundërshtonte vendimet gjyqësore me të cilat ishte urdhëruar arrestimi 
i tij në shtëpi dhe kështu kishte dështuar të shteronte mjetet e brendshme juridike siç 
kërkohet me nenin 35 § 1 të Konventës. Ata pohuan se nuk kishin qenë në pozitë për 
të ngritur këtë kundërshtim para Dhomës, sepse deklarata e fakteve të përgatitura nga 
Gjykata në fazën e komunikimit nuk i referohej fakteve përtej datës 29 qershor 2007. 
Prandaj, ata nuk mund të konsiderohen se u është hequr e drejta nga ngritja e këtij 
kundërshtimi në fazën e tanishme.

63.  Ankuesi argumentoi se Qeveria ishte e ndaluar të ngrinte këtë përjashtim para Dhomës 
së Madhe. Në alternativë, ai pohoi se kundërshtimi i tyre ishte i pabazuar.

64.  Gjykata rithekson që, sipas rregullit 55 të Rregullores së Gjykatës, çdo kërkesë për 
papranueshmëri duhet të ngrihet nga Pala Kontraktuese e paditur, për sa i përket karakterit 
dhe rrethanave të saj, në vërejtjet e saj me shkrim ose me gojë mbi pranueshmërinë 
(Shih Svinarenko dhe Slyadnev kundër Rusisë [GC], nr. 32541/08 dhe 43441/08, § 79, 
ECHR 2014 (ekstrakte)).

65.  Është e vërtetë se deklarata e fakteve e përgatitur nga Regjistri i Gjykatës, të cilin 
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Gjykata e ka bashkangjitur me letrën e saj të 18 janarit 2010 ndaj Qeverisë së paditur 
kur i ka dhënë njoftimin e fundit të kërkesës sipas Rregullës 54 § 2 (b) të Rregullave 
të Gjykatës, iu referuan dokumenteve që ishin në posedim të Gjykatës në atë kohë dhe 
në këtë mënyrë përmend faktet që kishin ndodhur para 29 qershorit 2007. Në letrën 
e Gjykatës të datës 18 janar 2010 u përcaktua se “nëse [Qeveria] vendos të paraqesë 
vërejtje, ata duhet vetëm të merren me ankesat lidhur me arsyet e paraburgimit në 
pritje të gjykimit (neni 5 § 3 i Konventës) [theksimi i shtuar] “. Duke përfituar nga 
mundësia për të paraqitur vërejtje, Qeveria u përpoq të kufizonte fushëveprimin e 
çështjes duke parashtruar se Gjykata nuk do t’i kushtojë vëmendje fakteve që ndodhën 
para 2 majit 2007, d.m.th. para arrestimit të aplikantit dhe pas 29 qershorit 2007. 
Megjithatë, siç parashtruan, “... Qeveria e konsideron të nevojshme të nxjerrë në pah 
disa akte procedurale që pasuan periudhën e lartpërmendur [2 maj-29 qershor 2007]. 
Këto referenca janë të domosdoshme për paraqitjen e qëndrimit të Qeverisë lidhur me 
pranueshmërinë dhe meritat e rastit”.

66.  Prandaj, Gjykata konsideron se, në kontekstin e veçantë, duhet të kishte qenë 
mjaftueshëm e qartë nga natyra dhe rrethanat themelore të “ankesave” që, duke i 
shqyrtuar ato sipas nenit 5 § 3 të Konventës, Gjykata nuk mund të shpërfillte faktet që i 
paraprinë arrestimit të aplikantit më 2 maj 2007 dhe se ankesat i referohen një situate të 
vazhdueshme, domethënë mungesës së justifikuar të “paraburgimit në pritje të gjykimit” 
të aplikantit në tërësi dhe nuk ishin të kufizuara në mënyrën e sugjeruar nga Qeveria. 
Është e arsyeshme të supozohet se, kur u njoftua për kërkesën, Qeveria ishte plotësisht 
në dijeni të situatës edhe pas datës 29 qershor 2007 dhe kështu ishin në gjendje të bëjnë 
vëzhgimet e tyre për papranueshmëri në përputhje me kërkesat e Rregullës 55.

67.  Sidoqoftë, çështja e mos shterjes së mjeteve juridike vendore u ngrit nga Qeveria për 
herë të parë në parashtresat e tyre me shkrim para Dhomës së Madhe. Gjykata nuk 
sheh ndonjë rrethanë të jashtëzakonshme që mund t’i kishte hequr dorë nga detyrimi 
për të ngritur kundërshtimin e tyre paraprak para miratimit të vendimit të Dhomës 
për pranueshmërinë. Rrjedhimisht, Qeveria është ndaluar të ngrijë vërejtjet e saj 
paraprake për mospërdorimin e mjeteve juridike vendase në këtë fazë të procedurës, 
pra, kundërshtimi duhet të hidhet poshtë.

B. Statusi i viktimës

68.  Në rastin e refuzimit të kundërshtimit të sipërpërmendur të mospërdorimit të mjeteve 
juridike vendore, Qeveria argumentoi me anë të një parashtrimi alternativ që ankuesi nuk 
mund të pretendonte të ishte “viktimë” në kuptim të nenit 34 të Konventën për qëllimet 
e ankesës së tij sipas nenit 5 § 3 për arrestimin e tij në shtëpi. Ai vetë kishte kërkuar 
që të vihej në arrest shtëpiak dhe vendimi për ta bërë këtë do të përbënte kompensim 
për çdo shkelje të mundshme të nenit 5 § 3 që kishte ndodhur para masës. Masa ishte 
ekuivalente me dhënien e lirimit nga paraburgimi i tij fillestar. Duke qenë kështu, ajo 
përbënte një formë kompensimi për çdo shkelje të mundshme të të drejtave të tij të 
garantuara me nenin 5 § 3 të Konventës.

69.  Pozita e ankuesit në lidhje me këtë kundërshtim ishte e ngjashme me atë të shprehur 
në lidhje me kundërshtimin lidhur me mos shterjen e mjeteve juridike vendase (shih 
paragrafin 63 më lart).

70.  Gjykata nuk ka nevojë të shqyrtojë nëse Qeveria është e ndaluar të bëjë kundërshtimin 
e mësipërm, pasi që në çdo rast konstaton se ajo ka të bëjë me një çështje që shkon 
në juridiksionin e Gjykatës dhe e cila nuk pengohet të shqyrtohet kryesisht (shih, për 
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shembull, RP dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 38245/08, § 47, 9 tetor 
2012). Ajo konsideron se, në rrethanat e veçanta të çështjes në fjalë, argumenti është aq 
i lidhur ngushtë me substancën e ankesës së ankuesit sa ai duhet të bashkohet me meritat 
(shih paragrafët 106-111 më poshtë).

C. Konkluzionet

71.  Qeveria është ndaluar të ngrejë kundërshtimin e saj paraprak në lidhje me mosshterimin 
e mjeteve juridike vendase. Prandaj, Gjykata hedh poshtë këtë kundërshtim paraprak. 
Nga ana tjetër, vendos të bashkojë kundërshtimin në lidhje me mungesën e statusit të 
viktimës me meritat e çështjes.

II. MERITAT

A. Vendimi i Dhomës

72.  Duke u mbështetur në jurisprudencën e aplikueshme lidhur me detyrimin për të dhënë 
“arsye të mjaftueshme dhe relevante” për paraburgim, Dhoma konstatoi shkelje të 
nenit 5 § 3 të Konventës për shkak të arsyeve të pamjaftueshme të dhëna nga gjykatat 
kur urdhëronte paraburgimin e ankuesit. Duke vepruar kështu, ajo mbështetej në 
jurisprudencën e Gjykatës duke konstatuar se arrestimi shtëpiak përbënte privimin e 
lirisë.

73.  Dhoma theksoi se ndërkohë që gjykatat e brendshme ishin të detyruara sipas ligjit vendas 
të verifikonin një numër rrethanash, ata në fakt nuk e kishin bërë këtë, por kishin kufizuar 
veten në përsëritjen e vendimeve të tyre në mënyrë abstrakte dhe stereotipike, mbi bazat 
ligjore formale për paraburgim në bazë të ligjit, pa shpjeguar se si ishin zbatuar në rastin 
konkret ndaj situatës së aplikantit. Për më tepër, duke shqyrtuar në thelb të njëjtën dosje 
të rastit, ata kishin arritur në përfundime të kundërta në raste të ndryshme (§§ 35-38 të 
aktgjykimit të Dhomës).

74.  Dhoma, së fundi, i referohet inercisë së prokurorit në marrjen e dokumenteve të caktuara 
për më shumë se një vit, edhe pse mungesa e këtyre dokumenteve u bë bazë në të cilën 
u mbështetën gjykatat për të zgjatur paraburgimin e ankuesit, si dhe për faktin se pas 
vendosjes së ankuesit nën arrest shtëpie gjatë tre ditëve pas 26 qershorit 2007 ai kishte 
pasur tri ditë gjatë të cilave kishte mundësinë të bashkëpunonte me bijtë e tij, nëse ai e 
dëshironte (§§ 40-41 të gjykimit të Dhomës).

B. Parashtrimet e palëve

1. Ankuesi
75.  Ankuesi pohoi se në kohën e ngjarjeve kishte ekzistuar një praktikë e caktimit të personave 

të akuzuar në paraburgim automatikisht, pa ndonjë justifikim dhe vetëm në bazë të arsyeve 
stereotipike dhe të përsëritura. Ai gjithashtu përmendi agjentin e atëhershëm qeveritar, i 
cili kishte pranuar se paraburgimi ishte një rregull dhe jo një përjashtim.

76. Duke iu referuar arsyeve të kërkuara për të justifikuar arrestimin shtëpiak, kërkuesi 
parashtroi se ligji i brendshëm nuk parashikon që duhet të aplikohet një kërkesë më 
pak e rreptë për të dhënë arsye për vendimet që vendosin arrest shtëpiak dhe theksoi 
se gjykatat ishin të detyruara të zbatojnë saktësisht të njëjtat rregulla, dhe të ofrojnë të 
njëjtat arsye për arrestimin shtëpiak dhe vendosjen në paraburgim. Pranimi i qëndrimit 
të Qeverisë sipas të cilit një kërkesë më pak e rreptë për të dhënë arsye duhet të lejojë 
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caktimin në arrest shtëpie, ngrin rrezikun e abuzimit nga ana e Shtetit, i cili mund të 
konsiderojë lirisht të zbatojë arbitrarisht arrestin në shtëpi. Për më tepër, pranimi i një 
pozite të tillë në rastin aktual do të përbënte shpërfilljen e ligjit vendas.

77. Parashtruesi pretendoi se nuk kishte argumente për heqjen e lirisë së tij dhe se 
as paraburgimi, as arrestimi shtëpiak nuk ishin bazuar në arsye relevante dhe të 
mjaftueshme. Ai pohoi se mungesa e arsyeve për heqjen e lirisë së tij u konfirmua nga 
lirimi i tij i mëvonshëm dhe nga fakti se Prokuroria nuk e kishte kundërshtuar vendimin 
gjyqësor me të cilin ishte liruar.

78.  Sa i përket pretendimit të Qeverisë se kërkuesi vetë kërkoi të vendoset nën arrest shtëpie, 
kërkuesi argumentoi se gjykatat e brendshme ende ishin të detyruara të verifikonin nëse 
kishte arsye të mjaftueshme për urdhërimin e arrestit shtëpiak. Ai gjithashtu pohoi se 
shteti kishte mjete alternative për të siguruar paraqitjen e tij në gjykim dhe për sigurimin 
e integritetit të provave.
2. Qeveria

79.  Sipas mendimit të Qeverisë, kërkuesi nuk arriti të mbështeste në mënyrë të mjaftueshme 
kërkesat e tij të habeas corpus si në procedurat e brendshme dhe në procedurat para 
Gjykatës. Ata iu referuan mbështetjes së aplikuesit për problemet e tij shëndetësore dhe 
pohuan se nuk kishte detyrim të përgjithshëm sipas praktikës gjyqësore të Gjykatës për 
t’i liruar të paraburgosurit për arsye shëndetësore. Gjykatat e brendshme kishin injoruar 
arsyet e parashtruara nga ankuesi, sepse ato nuk ishin të arsyetuara mjaftueshëm.

80.  Qeveria gjithashtu pretendoi se vendimet për ndalimin e parashtruesit të kërkesës në 
paraburgim dhe për të zgjatur paraburgimin e tij ishin bazuar në arsye relevante dhe të 
mjaftueshme. Edhe pse këto arsye mund të duken të paqarta dhe abstrakte, në të vërtetë 
ato ishin konkrete dhe të përpikta. Vendimet u bazuan në arsye të tilla si kompleksiteti i 
rastit dhe rreziku i ndërhyrjes së kërkuesit në hetimin penal dhe bashkërendimin me bijtë 
e tij. Sipas mendimit të Qeverisë, fakti që kërkuesi dhe bijtë e tij ishin bashkëpunëtorë 
në vetvete përbënte ndërhyrje në rrjedhën normale të hetimit dhe kërkonte izolimin e 
tyre nga njëri-tjetri.

81.  Qeveria shprehu mendimin se rasti aktual ishte i ngjashëm me Ë. v. Zvicrës (26 janar 
1993, Seria A 254 A) dhe pretendoi që Gjykata duhet të arrinte në rastin konkret të 
njëjtin konstatim të mos pasjes së një shkeljeje si në atë rast.

82.  Qeveria theksoi faktin se vetë kërkuesi kishte kërkuar që të vihej në arrest shtëpiak 
dhe se ai nuk e kundërshtonte vendimin gjyqësor për dhënien e kërkesës ose zgjatjen e 
arrestit shtëpiak.

83. Qeveria u pajtua se arrestimi shtëpiak përbënte heqjen e lirisë për qëllimet e nenit 5 
të Konventës. Megjithatë, ata konsideronin se ishin kërkuar arsye më të vogla për të 
justifikuar arrestimin shtëpiak, sepse kjo masë ishte më e butë se ndalimi në paraburgim. 
Kjo ishte kështu eshë në rastin konkret ku kërkuesi e kishte kërkuar vetë vendosjen nën 
arrest shtëpiak.

C. Vlerësimi i Gjykatës

1. Parimet e përgjithshme

84. Neni 5 i Konventës, është së bashku me nenet 2, 3 dhe 4, në rendin e parë të të drejtave 
themelore që mbrojnë sigurinë fizike të individit (shih, për shembull, lidhjen e saj 
me nenet 2 dhe 3 në rastet e zhdukjes, të tilla si Kurt kundër Turqisë, 25 maj 1998, 
§ 123, Raportet e Gjykimeve dhe Vendimeve 1998-III), dhe si e tillë, rëndësia e saj 
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është e dorës së parë. Qëllimi i tij kryesor është të parandalohet privimi arbitrar ose i 
pajustifikuar i lirisë (shih, për shembull, Lukanov kundër Bullgarisë, 20 mars 1997, § 
41, Raportet 1997 II, Assanidze kundër Gjeorgjisë [GC], nr. 71503/01, § 171 , GJEDNJ 
2004 II, dhe Ilaşcu dhe të tjerët kundër Moldavisë dhe Rusisë [GC], nr. 48787/99, 
§ 461, KEDNJ 2004 VII). Tre fije të arsyetimit në veçanti mund të identifikohen si 
rrjedhojë e jurisprudencës së Gjykatës: natyra shteruese e përjashtimeve, të cilat duhet 
të interpretohen në mënyrë rigoroze (shih Ciulla kundër Italisë, 22 shkurt 1989, § 41, 
Seria A nr.148) Dhe të cilat nuk lejojnë gamën e gjerë të justifikimeve sipas dispozitave 
të tjera (veçanërisht nenet 8 deri 11 të Konventës); Theksimi i përsëritur në ligjshmërinë 
e paraburgimit, si procedural ashtu edhe material, duke kërkuar respektim të përpiktë 
të sundimit të ligjit (shih Winterwerp kundër Holandës, 24 tetor 1979, § 39, Seria A, nr. 
33); Dhe rëndësinë e shpejtësisë së kontrolleve të nevojshme gjyqësore (sipas nenit 5 §§ 
3 dhe 4) (shih McKay kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 543/03, § 34, KEDNJ 
2006 X).

85. Një nga llojet më të zakonshme të privimit të lirisë në lidhje me procedimet penale 
është paraburgimi në pritje të gjykimit. Një ndalim i tillë përbën një nga përjashtimet 
nga rregulli i përgjithshëm i përcaktuar në nenin 5 § 1, që secili ka të drejtën e lirisë, 
dhe parashikohet në nën paragrafin (c) të nenit 5 § 1 të Konventës. Periudha që duhet 
marrë në konsideratë fillon kur personi arrestohet (shih Tomasi kundër Francës, 27 
gusht 1992, § 83, Seria A nr. 241 A) ose paraburgoset (shih Letellier kundër Francës, 
26 qershor 1991, (Shih, 34, Seria A, nr. 207) dhe përfundon kur ai është liruar dhe / ose 
është caktuar aktakuza, edhe nëse vetëm nga një gjykatë e shkallës së parë (shih, midis 
autoriteteve të tjera, Wemhoff kundër Gjermanisë, 27 qershor 1968, p 23, § 9, seria A nr 
7;... Labita v Italy [GC], jo 26772/95, § 147, ECHR 2000 IV;... Kalashnikov v Russia, nr 
47095/99, § 110, KEDNJ 2002 VI dhe Solmaz kundër Turqisë, nr 27561/02, §§ 23-24, 
16 janar 2007).

86.  Ndonëse paragrafi 1 (c) i nenit 5 përcakton bazat për të cilat paraburgimi mund të lejohet 
në radhë të parë (shih De Jong, Baljet dhe Van den Brink kundër Holandës, 22 maj 1984, 
§ 44, Seria A nr. 77), paragrafi 3, i cili formon një tërësi me dispozitën e mëparshme, 
përcakton disa garanci procedurale, përfshirë rregullin që paraburgimi në pritje të 
gjykimit nuk duhet të kalojë një kohë të arsyeshme, duke rregulluar kështu kohëzgjatjen 
e tij.

87.  Sipas praktikës gjyqësore të Gjykatës sipas nenit 5 § 3, këmbëngulja e një dyshimi të 
arsyeshëm është kusht i sinqertë për vlefshmërinë e paraburgimit të vazhduar, por, pas 
një periudhe të caktuar kohore, nuk mjafton: Gjykata më pas duhet të vendosë nëse 
arsyet e tjera të përmendura nga autoritetet gjyqësore vazhdojnë të justifikojnë heqjen 
e lirisë dhe (2) kur arsyet e tilla janë “relevante” dhe “të mjaftueshme”, a kanë treguar 
autoritetet kombëtare “kujdes” të veçantë në procedurë (Shih, midis shumë autoriteteve 
të tjera, Letellier, cituar më lart, § 35, dhe Idalov kundër Rusisë [GC], nr. 5826/03, § 
140, 22 maj 2012). Gjykata gjithashtu ka konsideruar se justifikimi për çdo periudhë 
paraburgimi, sado i shkurtër, duhet të demonstrohet bindshëm nga autoritetet. Kur 
vendoset nëse një person duhet të lirohet ose të arrestohet, autoritetet janë të detyruara 
të marrin në konsideratë mënyra alternative për të siguruar paraqitjen e tij/saj në gjykim 
(ibid.).

88.  Arsyetimet që janë konsideruar si “relevante” dhe “të mjaftueshme” (përveç ekzistencës 
së dyshimit të arsyeshëm) në praktikën gjyqësore të Gjykatës, kanë përfshirë shkaqe të 
tilla si rreziku i arratisjes, rreziku i presionit mbi dëshmitarët apo ndërhyrjes në prova, 
rrezikun e bashkëpunimit, rrezikun e rikryerjes së një krimi, rrezikun e prishjes së rendit 
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publik dhe nevojën për të mbrojtur të paraburgosurin (shih, për shembull, Stögmüller 
kundër Austrisë, 10 nëntor 1969, § 15, Seria A nr. 9, Wemhoff, cituar më lart, § 14, 
Tomasi, cituar më lart, § 95, Toth kundër Austrisë, 12 dhjetor 1991, § 70, Seria A nr. 224, 
Letellier, cituar më lart, § 51, dhe IA kundër Francës, 23 shtator 1998, § 108, Raportet e 
gjykimeve dhe vendimeve 1998 VII).

89.  Supozimi është gjithmonë në favor të lirimit. Siç është vendosur në Neumeister kundër 
Austrisë (gjykimi i 27 qershorit 1968, Seria A nr. 8, fq.37, §4), pjesa e dytë e nenit 5 § 
3 - që është lirimi në pritje të gjykimit - nuk i jep autoriteteve gjyqësore një zgjedhje 
midis të dyve ose të sjelljes së të akuzuarit në gjykim brenda një kohe të arsyeshme ose 
dhënien e lirimit të përkohshëm në pritje të gjykimit. Është paraburgimi i përkohshëm i të 
akuzuarit i cili nuk duhet të zgjatet përtej kohës së arsyeshme (shih Wemhoff, cituar më 
lart, § 5); Edhe nëse kohëzgjatja e hetimeve paraprake nuk është e hapur për kritika, ajo 
e paraburgimit nuk duhet të kalojë një kohë të arsyeshme (shih Stögmüller, përmendur 
më lart, § 5). Deri në dënimin, ai ose ajo duhet të konsiderohet i pafajshëm dhe qëllimi i 
dispozitës nën shqyrtim është në thelb të kërkojë lirimin e tij të përkohshëm kur ndalimi 
i tij i vazhdueshëm pushon së qeni i arsyeshëm (shih McKay, cituar më lart, § 41).

90.  Pyetja nëse një periudhë kohore e kaluar në paraburgim është e arsyeshme nuk mund 
të vlerësohet në abstrakt. Nëse është e arsyeshme që një i akuzuar të qëndrojë në 
paraburgim duhet të vlerësohet mbi faktet e secilit rast dhe sipas karakteristikave të tij 
specifike. Paraburgimi i vazhdueshëm mund të justifikohet në një rast të caktuar vetëm 
nëse ka indikacione reale për një kërkesë të vërtetë të interesit publik i cili, pavarësisht 
supozimit të pafajësisë, tejkalon sundimin e respektit për lirinë individuale të përcaktuar 
në nenin 5 të Konventës (shih, mes autoriteteve të tjera, Labita, cituar më lart, § 152, 
dhe Kudła kundër Polonisë [GC], nr. 30210/96, §§ 110 et seq., ECHR 2000 XI). Duke 
pasur parasysh rrezikun e arratisjes, duhet t’i kushtohet vëmendje karakterit të personit 
të përfshirë, moralit të tij / saj, pasurisë, lidhjeve me shtetin në të cilin ai ose ajo ndiqet 
dhe kontaktet ndërkombëtare të personit (shih Neumeister cituar Më sipër, § 10).

91.  I takon kryesisht autoriteteve gjyqësore kombëtare për të siguruar që, në një rast të 
caktuar, paraburgimi i një personi të akuzuar nuk kalon një kohë të arsyeshme. Prandaj, 
ata duhet, duke respektuar parimin e prezumimit të pafajësisë, të shqyrtojnë të gjitha 
faktet që luftojnë për ose kundër ekzistencës së kërkesës së lartpërmendur të interesit 
publik ose justifikojnë largimin nga rregulli në nenin 5 dhe duhet t’i vendosin ato në 
vendimet e tyre për kërkesat për lirim. Në thelb, në bazë të arsyeve të dhëna në këto 
vendime dhe fakteve të dokumentuara mirë nga ankuesi në ankesat e tij, Gjykata është 
e thirrur të vendosë nëse ka pasur shkelje të nenit 5 § 3 (shih , Ndër autoritetet e tjera, 
Kudła, cituar më lart, § 110, dhe Idalov, përmendur më lart, § 141).
2. Nëse ekziston nevoja për të zhvilluar jurisprudencën e Gjykatës
(A) Periudha fillestare e paraburgimit dhe problemi në lidhje me “kalimin e caktuar të 

kohës”
92.  Siç u përmend më lart (shih paragrafin 87), qenësia e dyshimit të arsyeshëm është një 

kusht i domosdoshëm për vlefshmërinë e paraburgimit të vazhduar, por nuk mjafton 
për të justifikuar zgjatjen e paraburgimit pas një periudhe të caktuar kohore. Ky diktim 
u shpall për herë të parë në Stögmüller (cituar më lart, § 4). Më vonë ajo u bë më mirë 
e njohur si një nga parimet më gjithëpërfshirëse “Letellier”, të cilat u rikonfirmuan në 
një numër vendimesh të njëpasnjëshme të Dhomës së Madhe (shih sidomos Labita, 
cituar më lart, § 153; Kudla, cituar më lart, § 111; McKay, cituar më lart , § 44, Bykov 
kundër Rusisë [GC], nr. 4378/02, § 64, 10 mars 2009, dhe më së fundi në Idalov, cituar 
më lart, § 140). Parimi i përmendur mundësoi të bëhej një dallim midis një faze të parë, 
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kur ekzistenca e dyshimit të arsyeshëm është një bazë e mjaftueshme për paraburgim 
dhe faza që vjen pas një “kalimi të caktuar kohor”, ku vetëm dyshimi i arsyeshëm 
nuk mjafton dhe nevojiten arsye “përkatëse dhe të mjaftueshme” për arrestimin e të 
dyshuarit.

93.  Meqenëse kërkuesi nuk pretendonte në procedurën para Gjykatës se nuk kishte dyshim 
të arsyeshëm se ai kishte kryer një vepër penale, Gjykata nuk e konsideron të nevojshme 
shqyrtimin e kësaj çështjeje. Megjithatë, duke pasur parasysh dobësitë e arsyeve shtesë 
(përveç arsyeshmërisë së dyshimit) të mbështetur nga gjykatat vendase, lind pyetja për 
pikën në të cilën janë kërkuar arsyetime të tjera shtesë. Një përgjigje për këtë pyetje do 
të varet nga kuptimi i shprehjes “një afat i caktuar kohor”.

94.  Gjykata deri tani nuk ka përcaktuar në jurisprudencën e saj fushën e shprehjes “një 
periudhë të caktuar kohore” ose nuk ka përcaktuar ndonjë kriter të përgjithshëm në 
lidhje me këtë. Në rastin e fundit të Magee dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
nr. 26289/12, 29062/12 dhe 29891/12, 12 maj 2015, Gjykata ka pranuar se nuk kishte 
ndonjë afat kohor të caktuar për “kalimin e caktuar të kohës”. Ajo vërejti:
“88. Vazhdimi i dyshimit të arsyeshëm se personi i arrestuar ka kryer një vepër penale 

është kusht i sinqertë për ligjshmërinë e paraburgimit të vazhduar, por me kalimin 
e kohës kjo nuk do të jetë më e mjaftueshme për të justifikuar vazhdimin e 
paraburgimit. Gjykata nuk ka tentuar ta përkthejë këtë koncept në një numër fiks 
të ditëve, javëve, muajve ose viteve, ose në periudha të ndryshme varësisht nga 
serioziteti i veprës (Stögmüller kundër Austrisë, nr.1602 / 62, § 4, 10 nëntor 1969).”

95.  Megjithatë, del se në disa raste (shih, për shembull, Ţurcan dhe Ţurcan kundër 
Moldavisë, nr. 39835/05, § 54, 23 tetor 2007, Patsuria kundër Gjeorgjisë, nr. 30779/04, 
§ 67 , 6 nëntor 2007, Osmanoviq kundër Kroacisë, nr. 67604/10, §§ 40-41, 6 nëntor 
2012, dhe Zayidov kundër Azerbajxhanit, nr. 11948/08, § 62, 20 shkurt 2014) Gjykata 
ka dalë e mendimit se edhe pas një periudhe relativisht të shkurtër prej disa ditësh, 
ekzistenca e dyshimit të arsyeshëm nuk mund të justifikojë paraburgimin dhe ky i fundit 
duhet të mbështetet nga baza të tjera.

96.  Në dritën e sa më sipër, Gjykata konsideron se do të ishte e dobishme të zhvillohet më 
tej jurisprudenca e saj lidhur me kërkesën për autoritetet gjyqësore kombëtare për të 
justifikuar ndalimin e vazhdueshëm për qëllimet e pjesës së dytë të nenit 5 § 3.

97.  Si pikënisje, duhet të përsëritet se, siç është përmendur tashmë në paragrafin 85 më lart, 
periudha që duhet marrë në konsideratë për vlerësimin e arsyeshmërisë së paraburgimit 
në pjesën e dytë fillon kur personi është i privuar nga liria e tij ose e saj.

98.  Që nga ky moment i njëjtë, personi i interesuar ka gjithashtu të drejtën në bazë të 
paragrafit të parë të paragrafit 3 që të sillet “menjëherë përpara një gjyqtari ose zyrtari 
tjetër të autorizuar me ligj për të ushtruar pushtetin gjyqësor” duke ofruar garancitë 
e nevojshme për pavarësi nga ekzekutivi dhe palët. Dispozita përfshin një kërkesë 
procedurale për “gjykatësin ose nëpunësin tjetër të autorizuar me ligj” për të dëgjuar 
personin që është paraqitur para tij ose saj, si dhe një kërkesë thelbësore për të njëjtin 
zyrtar për të shqyrtuar rrethanat që kanë të bëjnë me ose kundër ndalimit, d.m.th.. nëse 
ka rrethana që të justifikojnë paraburgimin dhe urdhërimin e lirimit nëse rrethana të 
tilla nuk ekzistojnë  (Shih Irlandën kundër Mbretërisë së Bashkuar, 18 janar 1978, § 
199, Seria A nr. 25, Schiesser kundër Zvicrës, 4 Dhjetor 1979, § 31, Seria A no. 34, dhe 
McKay, cituar më lart, § 35),. Me fjalë të tjera, neni 5 § 3 kërkon që zyrtari gjyqësor të 
marrë në konsideratë meritat e paraburgimit (shih TË v. Malta [GC], nr. 25644/94, § 41, 
29 prill 1999, Aquilina kundër Maltës [GC], nr. 25642/94, § 47, ECHR 1999 III, dhe 
McKay, cituar më lart, § 35).
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99.  Shqyrtimi fillestar automatik i arrestimit dhe paraburgimit duhet të jetë i aftë të shqyrtojë 
çështjet e ligjshmërisë dhe nëse dyshimi i arsyeshëm se personi i arrestuar ka kryer një 
shkelje vazhdon ose me fjalë të tjera, të konstatojë se paraburgimi bie në përjashtimin 
e lejuar të përcaktuar në Neni 5 § 1 (c). Kur ndalimi konsiderohet të mos bjerë nën 
përjashtimin e lejuar më lart, zyrtari gjyqësor duhet të ketë pushtetin për lirimin (McKay, 
cituar më lart, § 40). Nëse mjaftohet vetëm vazhdimi i dyshimit për të justifikuar zgjatjen 
e një paraburgimi të urdhëruar në mënyrë të ligjshme, jo nga paragrafi 1 (c) si i tillë, 
por nga paragrafi 3: është në thelb objekti i këtij të fundit, i cili formon një tërësi me të 
mëparshmin, të kërkojë lirim të përkohshëm në moment që paraburgimi nuk është më  
arsyeshëm (Shih De Jong, Baljet dhe Van den Brink, cituar më lart, § 44, me referenca 
të mëtutjeshme).

100. Nevoja për të përpunuar më tej jurisprudencën duket se buron nga fakti se periudha gjatë 
së cilës mund të mjaftojë vazhdimi i dyshimit të arsyeshëm si një bazë për paraburgimin 
e vazhdueshëm në pjesën e dytë është subjekt i një kërkese tjetër të përkohshme dhe 
shumë më pak të saktë - “një periudhë të caktuar kohore” (siç është zhvilluar në 
jurisprudencën e Gjykatës) - sesa në pjesën e parë - “menjëherë” (siç parashikohet në 
tekstin e Konventës) - dhe se vetëm pas këtij “kalimit të një afati kohor të caktuar” që 
paraburgimi duhet të justifikohet me arsye plotësuese dhe të mjaftueshme. Është e vërtetë 
se në disa raste Gjykata ka konsideruar se “dy gjymtyrët u japin të drejta të veçanta dhe 
nuk janë logjikisht apo përkohësisht të lidhura” (shih, më së shumti, McKay, cituar më 
lart, § 31, dhe Medvedyev dhe të tjerët kundër Francës [GC], nr. 3394/03, § 119, KEDNJ 
2010 - kjo e fundit ka të bëjë vetëm me pjesën e parë). Sidoqoftë, duhet të theksohet se 
në çdo kontekst periudha do të fillojë të rrjedhë nga koha e arrestimit dhe se autoriteti 
gjyqësor që autorizon ndalimin kërkohet të përcaktojë nëse ka arsye për të justifikuar 
paraburgimin dhe për të urdhëruar lirimin nëse nuk ka të tilla. Pra, në praktikë, shpesh 
do të ishte rasti që zbatimi i garancive nën gjymtyrën e dytë do të ishte në një farë mase 
te mbivendosur me ato të gjymtyrëve të para, zakonisht në situata ku autoriteti gjyqësor 
që autorizon ndalimin nën gjymtyrën e parë në të njëjtën kohë urdhëron paraburgimin 
në varësi të garancive të gjymtyrës së dytë. Në situata të tilla, paraqitja e parë e të 
dyshuarit para gjyqtarit përbën “udhëkryqin” ku takohen dy grupet e garancive dhe ku 
grupi i dytë tejkalon të parin. Dhe megjithatë, çështja se kur zbatohet e dyta në masën e 
saj të plotë, në kuptimin që kërkohen arsye të mëtejshme relevante dhe të mjaftueshme 
shtesë përtej dyshimeve të arsyeshme, lihet të varet nga nocioni i paqartë i “një kalimi 
të caktuar kohor”.

101. Gjykata më tej thekson se, sipas ligjeve të brendshme të shumicës së madhe të tridhjetë e 
një Palëve të Larta Kontraktuese në Konventë të mbuluara nga anketa ligjore krahasuese 
e përmendur në paragrafin 54 më lart, autoritetet përkatëse gjyqësore janë të detyruara 
të japin “arsyet relevante dhe të mjaftueshme” për vazhdimin e paraburgimit, nëse jo, 
menjëherë pas disa ditësh pas arrestimit, përkatësisht kur një gjyqtar shqyrton për herë 
të parë domosdoshmërinë e vendosjes së të dyshuarit në paraburgim. Një qasje e tillë, 
nëse transpozohet në nenin 5 § 3 të Konventës, jo vetëm që do të thjeshtojë dhe do të 
sjellë më shumë qartësi dhe siguri në praktikën e Konventës në këtë fushë, por gjithashtu 
do të rriste mbrojtjen kundër ndalimit përtej një kohe të arsyeshme.

102. Në dritën e të gjitha shqyrtimeve të mësipërme, Gjykata gjen argumente bindëse për 
“sinkronizimin” e pjesës së dytë të garancive me atë të parë. Kjo nënkupton që kërkesa 
e zyrtarit gjyqësor për të dhënë arsye përkatëse dhe të mjaftueshme për paraburgim - 
përveç persistencës së dyshimit të arsyeshëm - zbatohet tashmë në kohën e vendimit të 
parë që urdhëron paraburgimin, domethënë “menjëherë” pas arrestimi.
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(B) Probleme të veçanta lidhur me arrestimin shtëpiak
(i) Nëse arrestimi shtëpiak është heqja e lirisë dhe nëse kërkuesi ka hequr dorë nga e 
drejta e tij për liri

103. Si në shumë fusha të tjera, Gjykata këmbëngul në praktikën e saj gjyqësore për një 
interpretim autonom të nocionit të privimit nga liria. Një lexim sistematik i Konventës 
tregon se kufizimet e thjeshta për lirinë e lëvizjes nuk mbulohen nga Neni 5, por bien 
në nenin 2 § 1 të Protokollit Nr. 4. Megjithatë, dallimi midis kufizimit të lëvizjes dhe 
heqjes së lirisë është thjesht nga shkalla ose intensiteti, dhe jo nga natyra ose substanca. 
Në mënyrë që të përcaktohet nëse dikush është “i privuar nga liria” brenda kuptimit të 
nenit 5, pika e fillimit duhet të jetë situata konkrete dhe duhet të merret parasysh një 
tërësi kriteresh si lloji, kohëzgjatja, efektet dhe mënyra E zbatimit të masës në fjalë (shih 
Guzzardi kundër Italisë, 6 nëntor 1980, §§ 92-93, Seria A 39).

104. Sipas jurisprudencës së Gjykatës (shih, ndër të tjera, Mancini kundër Italisë, nr. 44955/98, 
§17, KEDNJ 2001 IX, Lavents kundër Letonisë, nr. 5442 / 00, §§ 64-66 , 28 nëntor 
2002, Nikolova kundër Bullgarisë (nr.2), nr. 40896/98, § 60, 30 shtator 2004, Ninescu 
kundër Republikës së Moldavisë, nr. 47306/07, § 53, 15 korrik 2014, dhe Delijorgji 
kundër Shqipërisë, nr. 6858/11, § 75, 28 prill 2015), arresti shtëpiak konsiderohet, duke 
pasur parasysh shkallën dhe intensitetin e tij, të jetë heqje e lirisë, në kuptim të nenit 5 
të Konventës.

105. Gjykata nuk sheh asnjë arsye për t’u larguar nga kjo praktikë gjyqësore. Duke pasur 
parasysh modalitetet e arrestit shtëpiak të ankuesit siç përshkruhet në paragrafët 30 
dhe 36-40 më lart, ai konsideron se ai është nënshtruar ndaj kësaj mase ndërmjet 26 
dhe 29 qershorit 2007 dhe ndërmjet 20 korrikut 2007 dhe 12 marsit 2008, d.m.th.. për 
një periudhë Shtatë muaj e gjysmë, përbënte privimin e lirisë në kuptimin e nenit 5 të 
Konventës. Në lidhje me këtë, është me interes të vihet në dukje se në rastin konkret 
arrestimi shtëpiak konsiderohet gjithashtu si privim i lirisë sipas ligjit kombëtar përkatës 
dhe vetë qeveria ka pranuar që arrestimi shtëpiak i kërkuesit përbën privimin e lirisë 
(shih paragrafët 43 , 44 dhe 83 më lart).

106. Një çështje e ngritur nga Qeveria (dhe e cila është bashkuar me meritat, shih paragrafin 
71 më lart) ishte fakti se vetë kërkuesi kishte kërkuar që të vihej në arrest shtëpiak dhe 
nuk kishte kundërshtuar vendimet e gjykatës që urdhëronin këtë masë. Kjo ngre një 
pyetje të rëndësishme, domethënë nëse kërkuesi kishte hequr dorë nga e drejta e tij për 
liri.

107. Në Storck kundër Gjermanisë (nr. 61603/00, § 75, KEDNJ 2005 V) Gjykata vlerësoi se 
e drejta për liri është tejet e rëndësishme në një “shoqëri demokratike” brenda kuptimit 
të Konventës që një person që të humbasë përfitimet që vijnë nga mbrojtja e garantuar 
nga Konventa për të vetmen arsye se ai të dorëzohet për t’u marrë në paraburgim. 
Paraburgimi mund të shkelë nenin 5 edhe pse personi në fjalë mund të ketë rënë dakord 
me të (shih De Wilde, Ooms dhe Versyp kundër Belgjikës, 18 qershor 1971, § 65, Seria 
A nr. 12).

108. Duke pasur parasysh parashtresën e Qeverisë në lidhje me faktin se ishte vetë kërkuesi 
që kishte kërkuar të vendoset nën arrest shtëpiak (shih paragrafin 82 më lart), Gjykata 
vëren se në rastin në fjalë kishte një element të qartë të shtrëngimit në aplikimin e 
kësaj lloj mase. Në veçanti, duket qartë nga faktet e rastit që ideja që aplikanti kërkoi 
vetë për tu vendosur në arrest shtëpiak ishte me qëllim që të shmangte vazhdimin e 
paraburgimit të tij, pasi gjykatat ishin hedhur poshtë kërkesat e tij të habeas corpus, në 
shumë raste. Gjithashtu, del se gjendja e tij shëndetësore u përkeqësua ndjeshëm gjatë 
kohës së paraburgimit të tij dhe se ai ishte i gatshëm të bëjë lëshime për t’i dhënë fund 
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asaj (shih paragrafët 14, 24 dhe 29 më lart). Kjo është sjellje e kuptueshme për një 
person i cili më parë kishte pësuar një atak në zemër dhe një goditje cerebrale dhe që 
po shihte që shëndeti i tij përkeqësohej. Sipas pikëpamjes së Gjykatës, kërkuesi ishte 
nën një gjendje të qartë shtrëngimi kur ai u vu nën arrest shtëpiak. Në rrethana të tilla, 
nuk mund të pritet me arsye se aplikanti të kundërshtojë vendimet e gjykatës që kanë 
urdhëruar arrestimin e tij në shtëpi.

109. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata nuk është e gatshme të pranojë se qëndrimi 
i ankuesit ndaj arrestimit të tij shtëpiak dhe mosveprimi për të kundërshtuar masën, 
përbën një heqje dorë nga e drejta e tij për liri.

110. Kjo situatë, madje duke supozuar që kërkuesi mund të konsiderohet se ka dhënë pëlqimin 
për t’u vendosur nën arrest shtëpie, nuk mund të barazohet me lirimin nga paraburgimi, 
siç është argumentuar nga Qeveria. As nuk mundet, siç sugjeron qeveria, të shihet si 
një formë e dëmshpërblimit në përputhje me kërkesat e nenit 5 § 5 për të siguruar të 
drejtën e kompensimit. Prandaj, kundërshtimi i Qeverisë lidhur me mungesën e statusit 
të viktimës të aplikantit duhet të hidhet poshtë.
(ii) Arsyet për urdhërimin e arrestit shtëpiak

111. Qeveria parashtroi se ishin të nevojshme më pak arsye për të justifikuar arrestimin 
shtëpiak se ndalimi në një institucion të zakonshëm të paraburgimit, sepse masa e 
mëparshme ishte më e butë se kjo e fundit.

112. Është e vërtetë se në shumicën e rasteve arrestimi shtëpiak nënkupton më pak kufizime 
dhe një shkallë më të vogël vuajtjesh ose shqetësimesh për të paraburgosurin se burgimi 
i zakonshëm në burg. Ky është rasti sepse ndalimi në paraburgim kërkon integrimin 
e individit në një mjedis të ri dhe nganjëherë armiqësor, ndarjen e aktiviteteve dhe 
burimeve me të burgosurit e tjerë, duke respektuar disiplinën dhe duke iu nënshtruar 
mbikëqyrjes në shkallë të ndryshme nga autoritetet njëzet e katër orë në ditë. Për 
shembull, të paraburgosurit nuk mund të zgjedhin lirisht kur të shkojnë për të fjetur, kur 
të marrin ushqimet e tyre, kur duhet të ndjekin nevojat personale të higjienës personale 
ose kur të kryejnë stërvitje në natyrë ose aktivitete të tjera. Prandaj, kur ballafaqohet me 
zgjedhjen midis burgimit në një institucion paraburgimi dhe arrest shtëpie, si në rastin 
aktual, shumica e individëve do të zgjedhin normalisht këtë të fundit.

113. Sidoqoftë, Gjykata vëren se nuk është bërë asnjë dallim i regjimit ndërmjet llojeve 
të ndryshme të paraburgimit në parimet Letellier (shih paragrafin 92 më lart). Më tej, 
përsërit se në Lavents (cituar më lart), ku Gjykata u thirr për të shqyrtuar rëndësinë dhe 
mjaftueshmërinë e arsyeve për privimin e lirisë të aplikantit në pritje të gjykimit për 
një periudhë të konsiderueshme kohore, Qeveria e paditur ka argumentuar pa sukses 
që kritere të ndryshme duhen për të aplikuar për vlerësimin e arsyeve për kufizimin e 
kontestuar të lirisë pasi që kërkuesi ishte ndaluar jo vetëm në burg, por gjithashtu ishte 
mbajtur në arrest shtëpie dhe në spital. Gjykata hodhi poshtë argumentin, duke deklaruar 
se Neni 5 nuk rregullonte kushtet e ndalimit, duke iu referuar qasjes së miratuar më parë 
në Mancini (cituar më lart) dhe rasteve të tjera të përmendura aty. Gjykata vazhdoi 
të specifikonte se nocionet e “shkallës” dhe “intensitetit” në jurisprudencën, si kritere 
për aplikueshmërinë e nenit 5, i referoheshin vetëm shkallës së kufizimeve të lirisë së 
lëvizjes, jo dallimeve në rehati ose në regjimin e brendshëm në vende të ndryshme 
të paraburgimit. Kështu, Gjykata vazhdoi të zbatonte të njëjtat kritere për të gjithë 
periudhën e privimit të lirisë, pavarësisht nga vendi ku ishte mbajtur kërkuesi.

114. Gjykata nuk gjen arsye për të adoptuar një qasje tjetër në këtë rast. Sipas pikëpamjes së 
saj, vështirë se do të ishte e përshtatshme në praktikë të vlerësoheshin justifikimet për 
paraburgim sipas kritereve të ndryshme varësisht nga dallimet në kushtet e paraburgimit 
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dhe në nivelin e rehatisë së përjetuar nga i paraburgosuri. Këto arsyetime duhet, 
përkundrazi, të vlerësohen sipas kritereve që janë praktikë dhe efektivë në ruajtjen e një 
niveli adekuat të mbrojtjes sipas nenit 5, pa rrezikuar uljen e fuqisë së kësaj mbrojtjeje. 
Shkurtimisht, Gjykata e sheh të përshtatshme të ndjekë të njëjtën qasje si në Lavents për 
shqyrtimin e këtij rasti.
3. Nëse ka pasur arsye të përshtatshme dhe të mjaftueshme në rastin aktual

115. Duke u kthyer në arsyetimet e parashikuara për paraburgimin e përkohshëm të ankuesit 
në rastin në fjalë, Gjykata vëren se gjykata e vendit, e cila më 5 maj 2007 nxori urdhrin 
fillestar për arrestimin e parashtruesit të kërkesës, u mbështet vetëm në rrezikun e 
bashkëpunimit të tij me bijtë e tij dhe mbi seriozitetin e veprës që i është caktuar atij. 
Përderisa arsyeja e fundit është thirrur normalisht në kontekstin e rrezikut të arratisjes, 
gjykata kombëtare konsideroi se rreziku i bllokimit së bashku me rrezikun e ndikimit të 
dëshmitarëve dhe rreziku i manipulimit të provave nga ana e ankuesit nuk ishin vërtetuar 
nga prokurori dhe ishin të papranueshme.

116. Kërkuesi u ankua dhe arsyetoi, ndër të tjera, se prokurori nuk e kishte ngritur pretendimin 
e rrezikut të bashkëpunimit dhe se, në çdo rast, ai kishte pasur mjaft kohë për t’u bashkuar 
me bijtë e tij, nëse ai kishte një qëllim të tillë. Megjithatë, ankesa e tij u hodh poshtë nga 
Gjykata e Apelit, pa asnjë përgjigje ndaj kundërshtimeve të tij.

117. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren, siç theksoi ankuesi, se prokurori nuk ishte mbështetur 
në një arsye të tillë si rreziku i marrëveshjes me bijtë e tij. Për më tepër, nga faktet e rastit 
rrjedh qartë se hetimi kundër kërkuesit dhe djemve të tij ishte iniciuar në korrik 2006, 
d.m.th.. rreth dhjetë muaj para arrestimit të ankuesit dhe se ai do të kishte pasur kohë të 
mjaftueshme për t’u bashkuar me ta po të kishte pasur një qëllim të tillë (shih paragrafët 
9-12 më lart). Në rrethana të tilla, Gjykata nuk sheh ndonjë meritë në këtë argument. 
Për më tepër, ajo vë në dukje se Gjykata e Apelit nuk dha përgjigje për këtë kundërshtim 
të ngritur nga ankuesi. Nuk ka asnjë indikacion në aktgjykimet se gjykatat kanë marrë 
parasysh një faktor të tillë të rëndësishëm si sjellja e ankuesit, mes fillimit të hetimit në 
korrik 2006 dhe momentit kur u urdhërua për herë të parë paraburgimi.

118. Kur zgjatën paraburgimin e ankuesit për herë të parë dhe të dytë, më 16 maj dhe 5 
qershor 2007, gjykatat nuk u mbështetën më në rrezikun e bashkëpunimit, e cila në 
thelb ishte arsyeja e vetme plotësuese e mbështetur nga gjykatat Për të urdhëruar 
paraburgimin e tij në vendin e parë. Këtë herë gjykatat thirren për arsye të tjera, 
domethënë rreziku i arratisjes dhe rreziku i ndikimit të dëshmitarëve dhe manipulimi 
i provave (shih paragrafët 20 dhe 25 më lart). Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se 
këto ishin arsyet e njëjta sikurse ishte kërkuar nga prokurori në kërkesën fillestare për 
vendosjen e parashtruesit të kërkesës në paraburgim, por që të dy gjykatat e shkallës 
së parë dhe Gjykata e Apelit i kishin hedhur poshtë si të pabaza dhe të pamundura 
(shih paragrafët 15 dhe 17 më lart). Nuk ka ndonjë shpjegim në vendimet gjyqësore për 
zgjatjen e paraburgimit të ankuesit përse këto arsye u bënë relevante dhe të mjaftueshme 
vetëm më vonë (shih, për shembull, Koutalidis kundër Greqisë, nr. 18785/13, § 51, 27 
nëntor 2014), për shembull nëse i kishte nxitur të ndryshonin qëndrim ndonjë gjë në 
sjelljen e aplikantit. Ashtu si në rastin e urdhrit të paraburgimit, nuk u bë asnjë vlerësim 
nga gjykatat mbi karakterin e kërkuesit, moralit të tij, pasurisë së tij dhe lidhjeve me 
vendin dhe sjelljen e tij gjatë dhjetë muajve të parë të hetimit penal.

119. Kur shqyrtoi kërkesën e prokurorit për zgjatjen e tretë, më 26 qershor 2007, gjykata 
e shkallës së parë hodhi poshtë argumentet e prokurorit në favor të paraburgimit dhe 
gjeti në thelb se nuk kishte arsye për të milituar për paraburgimin e tij të vazhdueshëm. 
Megjithatë, gjykata urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të ankuesit nën arrest shtëpiak 
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(shih paragrafin 30 më lart).
120. Pas tre ditëve të arrestimit shtëpiak, Gjykata e Apelit anuloi urdhrin e paraburgimit më 

29 qershor 2007, duke gjetur sërish se kërkuesi mund të largohej, të ndikoje dëshmitarët, 
të prekte provat dhe të bashkohej me bijtë e tij nëse do të mbahej nën arrest shtëpie. 
Prandaj, urdhëroi që ndalimi i tij i vazhdueshëm të zhvillohej në një strukturë të 
paraburgimit. Gjykata nuk shpjegoi arsyet pse nuk ishte dakord me gjykatën e shkallës 
së parë për shkak të mungesës së arsyeve për arrestimin e tij, dhe nuk shpjegoi bazën 
për frikën e saj që ai të mund të largohej, të ndikojë tek dëshmitarët dhe të prekte provat 
(shih paragrafin 32 lart).

121. Gjatë shqyrtimit të kërkesës së katërt të prokurorit për zgjatje, Gjykata e Apelit hodhi 
poshtë të gjitha arsyet e parashtruara nga prokurori dhe deklaroi se nuk kishte arsye 
për të besuar se kërkuesi do të largohej ose do të ndërhynte me hetimin. Megjithatë, 
pavarësisht mungesës së arsyeve të tilla, gjykata urdhëroi arrestimin e tij në shtëpi, i cili 
më vonë u zgjat deri në mars 2008 (shih paragrafin 36 më lart). Vendimet për urdhërimin 
dhe zgjatjen e arrestit shtëpiak nuk mbështeteshin në asnjë arsye në mbështetje të një 
mase të tillë, përveç asaj të seriozitetit të veprës penale të përmendur (shih paragrafët 
37 dhe 38 më lart).

122. Përveç problemeve të mësipërme, Gjykata konsideron se arsyet e parashtruara nga 
gjykatat vendase për urdhërimin dhe zgjatjen e paraburgimit të ankuesit ishin të 
stereotipizuara dhe abstrakte. Vendimet e tyre përmendën arsyet për paraburgim pa 
asnjë përpjekje për të treguar se si ato zbatoheshin konkretisht në rrethanat specifike të 
rastit të aplikantit. Për më tepër, gjykatat e vendit nuk mund të thuhet se kanë vepruar 
në mënyrë konsistente. Në veçanti, në disa raste ato hodhën poshtë si të pabazuara dhe 
të papranueshme pretendimet e prokurorit për rrezikun e largimit nga ana e ankuesit, 
ndërhyrjes me dëshmitarët dhe prekjes së provave. Në raste të tjera ato pranuan të njëjtat 
arsye pa pasur ndonjë ndryshim të dukshëm në rrethana dhe pa shpjegime. Gjykata 
konsideron se, kur një çështje e tillë e rëndësishme si e drejta për liri është në rrezik, 
është detyrë e autoriteteve vendase që të demonstrojnë bindshëm se paraburgimi është i 
domosdoshëm. Sigurisht që nuk ishte rasti këtu.

123. Në dritën e të gjithë fakteve të mësipërme, Gjykata konsideron se nuk kishte arsye 
relevante dhe të mjaftueshme për të urdhëruar dhe vazhduar paraburgimin e ankuesit 
në pritje të gjykimit. Nga kjo rrjedh se në rastin në fjalë ka pasur shkelje të nenit 5 § 3 
të Konventës.

III. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

124. Neni 41 i Konventës parashikon:
“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.”

A. Dëmi

125. Aplikanti ka kërkuar 50,000 euro për dëmin jopasuror. Ai pohoi se kishte vuajtur stres të 
konsiderueshëm dhe se reputacioni i tij ishte dëmtuar ndjeshëm si pasojë e paraburgimit 
të pajustifikuar. Ai gjithashtu argumentoi se paraburgimi kishte ndikuar negativisht në 
shëndetin e tij.
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126. Qeveria nuk ka parashtruar asnjë koment në lidhje me dëmin jopasuror të pretenduar 
nga kërkuesi.

127. Gjykata konsideron se aplikantit duhet ti jetë shkaktuar një sasi e caktuar stresi dhe 
ankthi si rezultat i shkeljes së të drejtave të tij sipas nenit 5 § 3 të Konventës. Duke 
vendosur në baza të barabarta, ai i jep aplikantit 3,000 Euro.

B. Kostot dhe shpenzimet

128. Ankuesi gjithashtu pretendoi 4,837 Euro për kostot dhe shpenzimet e bëra para Gjykatës. 
Shuma përfshinte tarifat e avokatit para Dhomës dhe Dhomës së Madhe, shpenzimet e 
udhëtimit dhe të jetesës për pjesëmarrjen e tij në seancën para kësaj të fundit, si dhe 
shpenzimet e caktuara postare.

129. Qeveria nuk ka bërë asnjë koment në lidhje me shpenzimet e pretenduara nga aplikanti.
130. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një aplikant ka të drejtën e rimbursimit të kostove 

dhe shpenzimeve vetëm për aq sa është treguar se këto janë bërë në të vërtetë dhe 
domosdoshmërish dhe janë të arsyeshme për sasinë. Në rastin në fjalë, duke pasur 
parasysh dokumentet në posedim dhe kriteret e mësipërme, Gjykata e konsideron të 
arsyeshme të japë tërë shumën e kërkuar për kostot dhe shpenzimet për procedurat para 
saj.

C. Interesi i munguar

131. Gjykata e konsideron të përshtatshme që norma e interesit të vonuar duhet të bazohet 
në normën marzhinale të huadhënies të Bankës Qendrore Evropiane, në të cilën duhet 
shtuar tre pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA

1.  Hedh poshtë, me pesëmbëdhjetë vota në dy, kundërshtimin paraprak të Qeverisë lidhur 
me mosshterimin e mjeteve të brendshme juridike;

2.  Bashkon me meritat, njëzëri, kundërshtimin paraprak të Qeverisë lidhur me statusin e 
viktimës dhe e hedh poshtë atë;

3.  Vendos njëzëri, se ka pasur shkelje të nenit 5 § 3 të Konventës;
4.  Vendos njëzëri që,

(a)  se shteti i paditur duhet të paguajë aplikantin, brenda tre muajve nga data në të 
cilën aktgjykimi bëhet i formës së prerë në përputhje me nenin 44 § 2 të Konventës, 
shumat e mëposhtme, që duhet të konvertohen në monedhën e shtetit të paditur në 
normën e aplikueshme në datën e shlyerjes:
(I)  EUR 3,000 (tre mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e ngarkueshme, në 

lidhje me dëmin jopasuror;
(II)  EUR 4,837 (katër mijë e njëqind e tridhjetë e shtatë euro), plus çdo taksë që 

mund të jetë e ngarkueshme, në lidhje me kostot dhe shpenzimet;
(b) që nga skadimi i tre muajve të sipërpërmendur deri në shlyerje, do të paguhet 

interes i thjeshtë mbi shumat e mësipërme me një normë të barabartë me normën e 
huadhënies margjinale të Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së mungesës 
së pagesës, plus tre pikë përqindjeje;

5. Hedh poshtë, njëzëri, pjesën e mbetur të kërkesës së kërkuesit për një shpërblim të drejtë.
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Bërë në anglisht dhe në frëngjisht, dhe shpallur  në një seancë dëgjimore në Ndërtesën e 
të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 5 korrik 2016.

Søren Prebensen Guido Raimondi 
      Zëvendës kancelar Kryetar

Në pajtim me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
opinionet e veçanta të mëposhtme I janë bashkëngjitur këtij vendimi:

(A) Mendim i përbashkët pajtues i gjykatësve Nuβberger dhe Mahoney;
(B) mendim pajtues i gjykatësit Spano i bashkuar nga gjyqtari Dedov;
(C) mendimin e përbashkët pjesërisht mospajtues të gjyqtarëve Sajo dhe Wojtyczek.

G.R.A.
S.C.P.

MENDIM I PËRBASHKËT PAJTUES I GJYKATËSVE
 NUΒBERGER DHE MAHONEY

Ne e ndajmë konkluzionin e gjyqtarëve Sajo dhe Wojtyczek në mendimin e tyre të 
përbashkët pjesërisht mospajtues se qeveria e paditur nuk u ndalua nga ngritja e vërejtjes së 
tyre paraprake për mospërdorimin e mjeteve juridike vendase, pasi kur aplikimi iu komunikua 
atyre në janar 2010, Data e 29 qershorit 2007 nuk ishte përfshirë në deklaratën e fakteve 
të përgatitura nga Zyra e Regjistrimit dhe ata nuk ishin kërkuar të komentonin për këtë 
periudhë (shih paragrafin 65 të aktgjykimit). Qeveritë duhet të jenë në gjendje të mbështeten 
në mirëbesim në treguesit e qartë të Gjykatës për sa i përket çështjeve të Konventës që duhet 
të adresohen prej tyre, pa frikë se do të pengohen nga ngritja e kundërshtimeve përkatëse 
nëse dhe kur çështjet e tjera të Konventës, jashtë shenjave të Gjykatës, futen më vonë në 
vijueshmërinë e çështjes.

Në të njëjtën kohë, në rrethanat specifike të rastit, kërkuesit nuk mund të pritej në mënyrë 
të arsyeshme që të kundërshtonte vendimet gjyqësore që urdhëronin arrestimin shtëpiak në 
vend të masës më të rëndë të paraburgimit të zakonshëm, duke pasur parasysh se ai do të 
ishte ekspozuar ndaj rreziku për ta përkeqësuar situatën e tij. Ne pajtohemi me shumicën se 
në këtë drejtim ai ishte nën “gjendje të qartë detyrimi” (shih paragrafin 108 të aktgjykimit). 
Rrjedhimisht, sipas pikëpamjes tonë, edhe pse qeveria e paditur nuk duhet të ndalohet, si 
çështje të procedurës së drejtë, nga ngritja e kundërshtimit për mosshterim të mjeteve të 
brendshme, ky kundërshtim nuk bazohet në meritat e tij në rrethanat e rastit të aplikantit dhe 
duhet të refuzohet. Ne kështu arrijmë në të njëjtin rezultat përfundimtar si shumica në këtë 
pikë, por për arsye të ndryshme.
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MENDIM PAJTUES I GJYKATËSIT SPANO
I BASHKUAR NGA GJYQTARI DEDOV

I.

1.  Aktgjykimi i Dhomës së Madhe të sotme ofron një sqarim të mirëpritur të jurisprudencës 
për nenin 5 § 3 të Konventës lidhur me kërkesën që heqja e lirisë duhet të bazohet 
në baza të përshtatshme dhe të mjaftueshme për të mbetur e vlefshme. Unë pajtohem 
plotësisht me gjykimin.

2.  Megjithatë, unë e konsideroj të nevojshme të shkruaj veçmas për të nxjerrë në pah një 
çështje të trajtuar në paragrafët 106-110 të aktgjykimit, të cilat nxiten nga një argument 
i paraqitur nga Qeveria që merret me arrestimin shtëpiak të ankuesit. Qeveria mbështetet 
në faktin se vetë kërkuesi kishte kërkuar që të vihej në arrest shtëpiak dhe nuk kishte 
kundërshtuar vendimet e gjykatës që urdhëronin atë masë. Gjykata vazhdon duke 
deklaruar se ky argument “ngre një pyetje të rëndësishme, domethënë nëse kërkuesi 
kishte hequr dorë nga e drejta e tij për liri” dhe konkludon në paragrafin 109 se nuk është 
e përgatitur, për faktet, të pranojë që pranimi i ankuesit në arrestimin e tij në shtëpi dhe 
mosveprimi për të kundërshtuar masën përbën një heqje dorë nga të drejtat e tij sipas 
nenit 5 të Konventës.

3.  Megjithëse arsyetimi nuk është plotësisht i qartë për këtë çështje, duket se sugjeron që 
Gjykata vazhdon me supozimin se, në parim, ata që paraburgosen në kuptim të nenit 
5 § 1 të Konventës, mund, përmes veprimeve të tyre të heqin dorë nga e drejta e tyre 
për liri. Për shkaqet që pasojnë, ky supozim nuk mbështetet në parime të shëndosha 
doktrinore dhe ligjore, as nuk ka ndonjë bazë në praktikën ekzistuese të Gjykatës. Me 
fjalë të tjera, natyra dhe përmbajtja e të drejtës themelore të lirisë, sipas mendimit tim, 
nuk është subjekt i kufizimeve të bazuara në faktin se një person i cili është privuar nga 
liria konsiderohet të ketë hequr dorë nga të drejtat e tij sipas nenit 5.

II.

4.  Për të filluar, disa vërejtje konceptuale. Për të pyetur nëse një person mund të heqë dorë 
nga e drejta e tij për liri, duhet përjashtuar ato situata ku personi në fjalë nuk është de 
fakto i ndaluar në kuptim të nenit 5 § 1. Një person i pastrehë ose një endacak që ecën në 
një stacion policor që kërkon një vend për të fjetur, duke i përmbushur dëshirat e tij duke 
e vendosur atë në një qeli burgu, nuk është i privuar nga liria nëse ai mund të largohet 
kurdo që të zgjedhë. Kështu, me përkufizim, privimi i lirisë lind kur një masë e tillë 
jepet nga një autoritet publik, për shembull burgimi ose arrestimi shtëpiak, i imponohet 
një personi të paditur, duke kufizuar kështu autonominë dhe integritetin fizik të tij / saj. 
Është vetëm në ato situata ku lind pyetja e pranimit të mundshëm të tij dhe rrjedhimisht 
nëse dhe në çfarë mase pranimi i paraburgimit mund të ketë ndikim në mbrojtjen e 
ofruar sipas nenit 5 të Konventës.

5. Për ta sqaruar më tutje, le të imagjinojmë një situatë ku personi i dyshuar për një vepër 
penale është njoftuar nga një prokuror që ky i fundit konsideron se janë plotësuar të 
gjitha kushtet ligjore për arrestimin e të dyshuarit në paraburgim. Megjithatë, për të mos 
humbur kohën, prokurori pyet nëse i dyshuari pranon të jetë i ndaluar për tridhjetë ditë 
pa nevojën që prokurori të kërkojë konfirmim nga një gjykatë siç kërkohet nga ligji i 
brendshëm. I dyshuari pranon dhe është i ndaluar.

6.  A qëndron pëlqimi i të dyshuarit për shqiptimin e masave të paraburgimit mbi të drejtën 
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e tij për liri? Me fjalë të tjera, a mundet fakti që i dyshuari, në bazë të pëlqimit të qartë 
dhe të informuar, është ndaluar të qëndrojë i ndaluar, kufizojë mbrojtjen e tij sipas nenit 
5 të Konventës, domethënë se paraburgimi duhet të jetë “i ligjshëm” sipas paragrafit 
1 dhe vetëm lejohet nën një nga nën paragrafët e të njëjtit paragraf? Apo do të thotë 
se shteti nuk është më i detyruar të sjellë të dyshuarin menjëherë përpara një gjyqtari 
sipas nenit 5 § 3 ose të sigurojë të paraburgosurit garancitë procedurale për të pasur një 
kontroll të paraburgimit nga një gjykatë sipas nenit 5 § 4 me qëllim për të shqyrtuar nëse 
ajo ende bazohet në baza relevante dhe të mjaftueshme?

7.  Sipas mendimit tim, përgjigjja është negative. Natyra dhe përmbajtja e së drejtës së 
lirisë sipas Konventës nuk i nënshtrohet ndonjë lloj analize “heqje dorë nga të drejtat” 
e ngjashme me atë të pranuar nga Gjykata sipas nenit 6 të Konventës. Gjithashtu, dhe 
jo çuditërisht, ky ka qenë pozicioni i qëndrueshëm i Gjykatës deri më sot. Në praktikën 
e saj të themeluar, Gjykata ka shpallur se e drejta për liri është shumë e rëndësishme në 
një “shoqëri demokratike”, brenda kuptimit të Konventës, për një person që të humbasë 
përfitimin e mbrojtjes së Konventës për arsyen e vetme që ai e jep veten për t’u kapur 
në paraburgim. Paraburgimi mund të shkelë nenin 5, edhe pse personi në fjalë ka rënë 
dakord me të (shih Venskutë kundër Lituanisë, nr.10645 / 08, § 72, 11 dhjetor 2012, me 
referenca të mëtejshme, dhe Storck kundër Gjermanisë, nr. 61603/00, § 75, KEDNJ 
2005-V). Gjithashtu, sa i përket rolit të rëndësishëm mbikëqyrës të Gjykatës në këtë 
drejtim, Gjykata shpalli që herët, në rastin e Belgian Vagrancy të vitit 1971 (De Wilde, 
Ooms dhe Versyp kundër Belgjikës, 18 qershor 1971, § 65, Seria A nr. 12) Se “kur 
çështja është një çështje që ka të bëjë me rendin e publikut brenda Këshillit të Evropës, 
një mbikëqyrje e kujdesshme nga organet e Konventës për të gjitha masat që shkelin të 
drejtat dhe liritë që garantojnë janë të nevojshme në çdo rast”.

8.  Në përfundim, unë jam me respekt për pikëpamjen se Dhoma e Madhe gaboi në rastin 
në fjalë duke vazhduar me supozimin se një heqje dorë nga e drejta e lirisë është 
në parim i mundshëm sipas nenit 5 të Konventës. Argumentet e Qeverisë lidhur me 
pranimin e ankuesit në arrestimin e tij në shtëpi duhet të ishin trajtuar si në thelb një 
mos-shterim të argumentit të mjeteve juridike vendore sipas nenit 35 § 1 të Konventës. 
Duke marrë parasysh konceptin fleksibël të shterimit të mjeteve juridike vendore në 
praktikën gjyqësore të Gjykatës, ky argument duhet të ishte hedhur poshtë, duke pranuar 
se Gjykata duke pranuar se në dritën e rrethanave të veçanta të çështjes, kërkuesit nuk iu 
kërkua të kundërshtonte vendimet e gjykatës Urdhërimin e masës.

MENDIMIN E PËRBASHKËT PJESËRISHT MOSPAJTUES 
TË GJYQTARËVE SAJO DHE WOJTYCZEK

1. Ne me respekt nuk pajtohemi me shumicën në pikën nëse kundërshtimi i Qeverisë për 
mospërdorimin e mjeteve juridike vendase duhet të ishte hedhur poshtë.

I

2.  Rasti i tanishëm ngre një çështje serioze të drejtësisë procedurale. Mbrojtja efikase e të 
drejtave të Konventës kërkon jo vetëm respektimin e të drejtave procedurale të palëve 
në procedurën para Gjykatës, por gjithashtu edhe besimin reciprok në marrëdhëniet 
ndërmjet Gjykatës dhe palëve. Prandaj, nëse Gjykata u jep udhëzime palëve, kjo e fundit 
duhet të ketë siguri se nëse ata i binden me mirëbesim këtyre udhëzimeve, ata nuk do të 
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gjejnë veten në një kurth ligjor dhe do të prekin interesat e tyre legjitime procedurale.
3.  Në rastin në fjalë, Gjykata, në fazën e komunikimit, përgatiti një deklaratë të fakteve 

ku renditeshin zhvillimet që kishin ndodhur deri në vendimin e Gjykatës së Apelit të 
Chişinău të 29 qershorit 2007. Gjykata gjithashtu njoftoi palët për ankesat e kërkuesit 
nën Neni 5 në mënyrën e mëposhtme:

“Ankuesi ankohet sipas nenit 5 §§ 1 dhe 4 të Konventës që gjykatat urdhëruan dhe 
më pas zgjatën paraburgimin e tij në pritje të gjykimit pa dhënë arsyetime përkatëse dhe 
të mjaftueshme për këtë”.

Udhëzimi vijues u përfshi në letrën e 18 janarit 2010 nga Sekretari:
“Nëse qeveria juaj vendos të paraqesë vërejtje, ata duhet të merren vetëm me 

ankesat lidhur me arsyet e paraburgimit në pritje të gjykimit (neni 5 § 3 i Konventës) të 
përcaktuara në dokumentin e bashkangjitur kësaj letre”.

Siç u përmend më lart, dokumenti i bashkëngjitur paraqiti vetëm faktet që u 
zhvilluan deri më 29 qershor 2007. Çështja e arrestit shtëpiak nuk u përfshi në deklaratën 
e fakteve. Qeveria kurrë nuk është ftuar në mënyrë eksplicite për të komentuar mbi këtë 
aspekt të rastit.

4.  Qeveria moldave në letrën e saj të datës 16 qershor 2011 dha një pasqyrë të hollësishme 
të zhvillimeve që kanë ndodhur pas datës 29 qershor 2007. Ata gjithashtu deklaruan se 
nuk do t’i adresonin këto zhvillime “duke pasur parasysh ankesat e kërkuesit dhe kufijtë 
e Njoftimit [të dhënë] nga Gjykata “. Prandaj, në parashtresat e tyre, Qeveria nuk e ka 
adresuar çështjen nëse aplikanti kishte shteruar mjetet juridike vendase në lidhje me 
arrestin shtëpiak.

Është e vërtetë që në një rast që përfshin një situatë të vazhdueshme, Qeveria e 
paditur duhet të marrë një qëndrim për të gjitha zhvillimet relevante që ndodhin pas 
komunikimit që është pjesë e kësaj situate të vazhdueshme. Megjithatë, vlerësimi 
nëse paraburgimi dhe arrestimi shtëpiak i mëvonshëm janë elemente të një situate të 
vazhdueshme është shumë i qartë. Kjo është pikërisht thelbi i rastit aktual.

Në rastin në fjalë, kërkuesi u lirua nga paraburgimi dhe u vendos nën arrest shtëpiak 
me vendim të datës 20 korrik 2007. Nuk ka dyshim se arrestimi shtëpiak përbën heqjen e 
lirisë sipas kuptimit të nenit 5. Në të njëjtën kohë, kushtet e arrestit shtëpiak ndryshojnë 
ndjeshëm nga qëndrimi në paraburgim. Prandaj, pyetja nëse arrestimi shtëpiak është 
pjesë e një situate të vazhdueshme e cila fillon me paraburgim për qëllim të vlerësimit 
të shterimit të mjeteve juridike vendore është një çështje për të cilën dy avokatë të 
arsyeshëm mund të mos pajtohen. Nuk ka asnjë arsye që të dyshohet se Qeveria, kur iu 
përgjigj komunikimit të çështjes nga Gjykata, i ndoqi udhëzimet e Gjykatës në mënyrë 
rigoroze dhe në mirëbesim. Në këtë kontekst, është e pamundur t’i akuzosh ata për 
mosngritjen e pretendimeve mbi mosshterimin e mjeteve juridike vendase në lidhje me 
arrestin shtëpiak përpara se të miratohej aktgjykimi i Dhomës. Duke pasur parasysh 
përmbajtjen e udhëzimeve drejtuar Qeverisë në fazën e komunikimit, Gjykata është 
ndaluar të përdorë argumentin e vonesës.

5.  Pavarësisht nga të gjitha këto, shumica vendosi të hedh poshtë kundërshtimin e Qeverisë 
për mosshterimit si jashtë afatit. Në fazën e procedurave të Dhomës së Madhe, është 
thjesht e padrejtë që të fajësohet Qeveria - të cilët thjesht po përpiqeshin të respektojnë 
udhëzimet që kishin marrë - për shkak se nuk kishin ngritur çështjen e shterimit të mjeteve 
juridike të brendshme më herët. Sipas pikëpamjes tonë, hedhja poshtë e kundërshtimit 
të Qeverisë për mospërdorimin e mjeteve juridike vendase është një shkelje e drejtësisë 
procedurale.
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II

6.  Pajtohemi plotësisht me shumicën se qëndrimi i ankuesit ndaj arrestimit të tij shtëpiak 
dhe mosveprimi për të kundërshtuar masën nuk përbën një heqje dorë nga e drejta e tij 
për liri (shih paragrafin 109 të aktgjykimit). Megjithatë, nuk jemi të bindur se nuk mund 
të pritej që kërkuesi të kundërshtonte vendimet gjyqësore që urdhëronin arrestimin e tij 
në shtëpi (shih paragrafin 108). Ky pohim i shumicës duket se bazohet në supozimin 
e një metode strukturore në sistemin ligjor moldav dhe në ngacmimin e kërkuesit nga 
autoritetet kompetente. Megjithatë, nuk ka asgjë që të sugjerojë se kundërshtimi i arrestit 
të tij në shtëpi do ta kishte vënë në rrezik kërkuesin për t’u paraburgosur përsëri.

III

7.  Për arsyet e lartpërmendura ne kemi votuar kundër hedhjes poshtë të kundërshtimit të 
Qeverisë për mospërdorimin e mjeteve juridike vendase.
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA AVOTIŅŠ K. LETONISË

(Kërkesa nr. 17502/07)

VENDIMI

STRASBOURG

23 Maj 2016

Ky vendim është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit editorial.
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Në rastin e Avotiņš kundër Letonisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e mbledhur si Dhomë e Madhe e përbërë nga:

András Sajó, Kryetar, 
Işıl Karakaş, 
Josep Casadevall, 
Elisabeth Steiner, 
Ján Šikuta, 
Nona Tsotsoria, 
Ganna Yudkivska, 
André Potocki, 
Paul Lemmens, 
Aleš Pejchal, 
Faris Vehabović, 
Ksenija Turković, 
Egidijus Kūris, 
Robert Spano, 
Iulia Antoanella Motoc, 
Jon Fridrik Kjølbro,  gjyqtarë,
Jautrīte  Briede, gjyqtar ad hoc  
dhe Johan Calleëaert, Zëvendës Kancelar I Dhomës së Madhe,
Pasi shqyrtoi privatisht më 8 prill 2015 dhe më 23 mars 2016,
Dorëzon vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e përmendur më lart:

PROCEDURA

1.  Rasti ka origjinën në një kërkesë (nr.17502 / 07) të paraqitur në Gjykatë në bazë të 
nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut 
(“Konventa”) kundër Republikës së Qipros dhe Republikës së Letonisë Nga një shtetas 
letonez, Z. Pēteris Avotiņš (“aplikanti/kërkuesi”), më 20 shkurt 2007.

2.  Parashtruesi u përfaqësua fillimisht nga z. J. Eglītis, një avokat që ushtronte veprimtarinë 
në Riga. Në procedurën e Dhomës së Madhe ai u përfaqësua nga Z. Li Liepa, një 
avokat që po praktikon gjithashtu në Riga. Qeveria e Letonisë (“Qeveria e paditur”) u 
përfaqësua nga ish-agjenti i tyre, znj. I. Reine, dhe më pas nga agjenti i tyre aktual, znj. 
K. Līce.

3.  Kërkesa u parashtrua fillimisht kundër Qipros dhe Letonisë. Aplikanti pretendonte, në 
veçanti, se një gjykatë qipriote e kishte urdhëruar që të paguante një borxh kontraktual 
pa e thirrur atë në mënyrë të rregullt që të paraqitej ose të siguronte ushtrimin e të 
drejtave të tij mbrojtëse. Ai më tej u ankua për faktin se gjykatat e Letonisë kishin 
urdhëruar zbatimin e aktgjykimit të gjykatës qipriote në Letoni. Ai pretendoi një shkelje 
të së drejtës së tij për një seancë të drejtë të garantuar me nenin 6 § 1 të Konventës.

4.  Kërkesa fillimisht ishte caktuar në Seksionin e Tretë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i 
Rregullores së Gjykatës). Në një vendim të pjesshëm të datës 30 mars 2010, një Dhomë 
e atij Seksioni e shpalli kërkesën si të papranueshme si jashtë kohës për sa i përket 
Qipros (për mosrespektimin e afatit kohor gjashtëmujor të parashikuar në nenin 35 § 
1 të Konventës). Lidhur me ankesat ndaj Letonisë, Dhoma më tej vendosi të njoftojë 
Qeverinë e Letonisë për ankesën sipas nenit 6 § 1 të Konventës dhe të deklarojë pjesën 
e mbetur të kërkesës si të papranueshme.
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5.  Më 1 shkurt 2011 u ndryshua përbërja e Seksioneve të Gjykatës dhe kërkesa iu caktua 
Seksionit të Katërt (Rregullat 25 § 1 dhe 52 § 1).

6.  Më 25 shkurt 2014, një Dhomë e atij Seksioni e përbërë nga: Päivi Hirvelä, Kryetar, 
Ineta Ziemele, Xhorxh Nicolaou, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, Vincent A. De 
Gaetano dhe Krzysztof Ëojtyczek, gjyqtarë dhe Françoise Elens-Passos, Kancelare e 
Seksionit, dha një aktgjykim në të cilin e gjeti me shumicë se nuk kishte pasur shkelje 
të nenit 6 § 1 të Konventës. Mendimi i përbashkët kundërshtuese i gjyqtarëve Ziemele, 
Bianku dhe De Gaetano u aneksua në aktgjykim.

7.  Më 23 maj 2014, kërkuesi kërkoi referimin e çështjes në Dhomën e Madhe sipas nenit 
43 të Konventës dhe Rregullës 73. Më 8 shtator 2014, paneli i Dhomës së Madhe e 
miratoi kërkesën.

8.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua më tej në bazë të dispozitave të nenit 26 §§ 4 
dhe 5 të Konventës dhe të Rregullës 24. Pasi selia e gjyqtarit të zgjedhur në lidhje me 
Letoninë ishte e lirë ndërkohë për shkak të Largimi i gjyqtarit Ineta Ziemele, Kryetari 
i Gjykates caktoi znj. Jautrīte Briede si gjyqtare ad hoc (neni 26 § 4 i Konventës dhe 
rregulli 29 § 1).

9.  Qeveria e paditur paraqiti vërejtje me shkrim mbi bazueshmërinë, ndërsa ankuesi 
i referohej argumenteve të parashtruara në kërkesën e tij për referim në Dhomën e 
Madhe. Vërejtjet u pranuan gjithashtu nga Qeveria e Estonisë, Komisioni Evropian dhe 
Qendra për Këshillime mbi të Drejtat Individuale në Evropë (Qendra AIRE), të gjitha 
të cilat ishin lejuar nga Presidenti për të ndërhyrë në procedurë me shkrim (Neni 36 § 2 
Konventa dhe Rregulli 44 § 3). Komisionit Evropian iu dha gjithashtu leje për të marrë 
pjesë në seancë.

10.  Për më tepër, në interes të administrimit të duhur të drejtësisë, Presidenti i Gjykatës 
vendosi të ftojë Qeverinë Qipriote të ndërhyjë në këtë çështje dhe të paraqesë sqarime 
dhe vërejtje mbi ligjin e Qipros si të rëndësishme për rastin (Neni 36 § 2 Konventa dhe 
Rregulli 44 § 3). Qeveria qipriote pranoi ftesën dhe paraqiti vërejtjet e tyre më 4 shkurt 
2015.

11.  Një seancë u mbajt në publik në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 8 prill 
2015 (Rregulli 59 § 3).

U paraqitën para Gjykatës:

(a)  për aplikantin 
Mr L. liEpa,                                                                          Këshilltar,
Mr M. Šķiņķis,
Mr M. Pētersons,                                                                  Këshilltar,
Mr P. AvotiņŠ,                                                                       Aplikant;
(b)   për qeverinë e paditur
Ms K. Līce,                                                                          Agjent,
Ms S. KAuLiņA,                                                                      Këshilltar,
Ms A. ZikManE, 
Ms D. PALčevsKA,                                                                 Këshilltar;
(c)  Për Komisionin Evropian
Mr H. kräMEr,                                                                     Këshilltar.

Gjykata dëgjoi parashtrimet e z. Liepa, znj. Liksi dhe z. Krämer dhe përgjigjet e tyre për 
pyetjet e bëra nga gjyqtarët.
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12.  Gjyqtarët Elisabeth Steiner, Nona Tsotsoria dhe Paul Lemmens, zëvendësgjyqtarë, më 
pas zëvendësuan kryetarin Dean Spielmann dhe gjyqtarët Mark Villiger dhe Isabelle 
Berro, të cilët ishin larguar nga Gjykata për shkak të mbarimit të mandatit të tyre dhe 
nuk ishin në gjendje të merrnin pjesë në shqyrtimin e mëtejshëm të çështjes (Rregulla 
24 §§ 3 dhe 4 të Rregullores së Gjykatës). Gjyqtari András Sajó, nënkryetar i Gjykatës, 
pastaj mori përsipër presidencën e Dhomës së Madhe në rastin aktual (rregulli 10).

FAKTET

I. RRETHANAT E RASTIT

13.  Ankuesi ka lindur në vitin 1954 dhe jeton në Garkalne (Riga). Në kohën e ngjarjeve që 
janë objekt i aplikimit ai ishte një konsulent investimesh.

A. Procedurat në Gjykatën e Qarkut Limasol

14.  Më 4 maj 1999, aplikanti dhe F.H. Ltd., një shoqëri tregtare e inkorporuar në bazë të ligjit 
qipriot, nënshkruan një notim të dokumentit të borxhit para një noteri. Sipas kushteve të 
deklaratës, aplikanti deklaroi se kishte huazuar 100,000 dollarë amerikanë nga FH Ltd 
dhe kishte marrë përsipër ta shlyente këtë shumë me kamatë deri më 30 qershor 1999. 
Deklarata përmbante gjithashtu zgjedhjen e klauzolave   të ligjit dhe juridiksionit sipas 
të cilit ajo qeverisej “në të gjitha aspektet” nga ligji qipriot dhe gjykatat qipriote kishin 
juridiksion jo-ekskluzive për të dëgjuar ndonjë mosmarrëveshje që rrjedhtë  prej saj. 
Adresa e aplikantit ishte dhënë si G. Street në Riga dhe ishte treguar si më poshtë:

“[PER NJOHJEN TË MIRA DHE VLERESIM] UNË, PTERIS AVOTIŅŠ, nga 
[nr.], G. [street], kati i 3, Riga, Letoni, [kodi postar] LV -..., (‘Huamarrësi’) .. . “

15.  Në vitin 2003, FH Ltd solli procedurë kundër paditësit në Gjykatën e Qarkut Limasol 
(Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, Qipro), duke pretenduar se ai nuk kishte shlyer 
borxhin e lartpërmendur dhe duke kërkuar që ai të urdhërohej të paguante borxhin 
kryesor bashkë me interesin . Në procedurat e Strasburgut, parashtruesi i kërkesës pohoi 
se ai në fakt kishte shlyer borxhin para fillimit të procedurës në gjykatën qipriote, jo 
duke paguar shumën e parave në fjalë tek FH Ltd por me mjete të tjera të lidhura me 
kapitalin e FH Ltd-së. Megjithatë, ai pranoi se nuk kishte prova të dokumentuara për 
këtë. Qeveria e paditur kontestoi parashtresën e ankuesit.

16.  Me një urdhër të datës 27 qershor 2003, Gjykata e Rrethit autorizoi “nënshkrimin dhe 
dorëzimin e shkresave të thirrjes”. Më 24 korrik 2003 është përpiluar një “shkresë 
posaçërisht e miratuar”, duke i përshkruar në detaje faktet e rastit. Ai i dha adresën e 
aplikantit si Rruga G. në Riga, adresën e treguar në njohjen e dokumentit të borxhit.

17.  Pasi që kërkuesi nuk kishte banim në Qipro, FH Ltd bëri një kërkesë ex parte në të njëjtën 
Gjykatë të Qarkut më 11 shtator 2003 duke kërkuar një urdhër të ri që mundësonte 
thirrjen e aplikantit jashtë vendit dhe duke kërkuar që ai të paraqitej brenda tridhjetë 
ditëve nga data e lëshimit të thirrjes. Avokati i kompanisë kërkuese ka paraqitur një 
deklaratë që parashikon se i padituri ishte banor i zakonshëm në një adresë në Rrugën 
G. në Riga dhe në fakt mund të merrte dokumente gjyqësore në atë adresë. Ankuesi, 
nga ana e tij, pretendoi se do të ishte fizikisht e pamundur që ai të merrte thirrjen në 
adresën në fjalë, e cila ishte thjesht adresa në të cilën ai kishte nënshkruar kontratën e 
huasë dhe njohjen e dokumentit të borxhit në vitin 1999 dhe nuk ishte shtëpia e tij apo 
në vendndodhja e biznesit.
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18.  Më 7 tetor 2003, Gjykata e Rrethit Limasol urdhëroi që njoftimi i procedurës t’i 
dorëzohej parashtruesit në adresën e dhënë nga kompania kërkuese. Aplikanti u thirr 
për të dalë ose për të paraqitej brenda tridhjetë ditëve nga marrja e thirrjes. Nëse nuk e 
bënte këtë, gjykata nuk do të bënte asnjë përpjekje të mëtejshme për ta kontaktuar atë 
dhe në vend të kësaj do të postonte të gjitha njoftimet e ardhshme në lidhje me rastin në 
buletinin e gjykatës.

19.  Një deklaratë e prodhuar nga një punonjës i firmës së avokatëve që përfaqësonte FH 
Ltd tregoi se, sipas urdhrit të gjykatës, thirrja ishte dërguar me dorëzim të regjistruar në 
adresën Rruga G. në Riga më 16 nëntor 2003. Megjithatë , Kopja e thirrjeve të dorëzuara 
nga Qeveria Letoneze tregoi se ishte hartuar më 17 nëntor 2003. Shenja e prodhuar nga 
shërbimi postar qipriot deklaroi se thirrja ishte dërguar më 18 nëntor 2003 në adresën 
Rryga G., dhe ishte dorëzuar dhe nënshkruar më 27 nëntor 2003. Megjithatë, nënshkrimi 
në fletëkalim nuk duket se përputhej me emrin e aplikantit. Aplikanti pretendonte se 
kurrë nuk kishte marrë thirrjen.

20.  Pasi kërkuesi nuk u paraqit, Gjykata e Rrethit Limasol vendosi në mungesë të tij më 
24 maj 2004. Ajo urdhëroi atë që të paguajë paditësin 100,000 USD ose ekuivalentin 
në paundin qipriot (CYP) plus kamatën me një normë vjetore prej 10%, të shumës së 
lartpërmendur prej 30 qershorit 1999 deri në pagesën e borxhit. Aplikanti u urdhërua 
gjithashtu të paguante kostot dhe shpenzimet në një shumë bruto prej 699,50 CYP, plus 
interesi me një normë vjetore prej 8%. Sipas aktgjykimit, versioni përfundimtar i të 
cilit është përpiluar më 3 qershor 2004, kërkuesi ishte njoftuar rregullisht për seancën, 
por nuk kishte marrë pjesë. Aktgjykimi nuk tregoi nëse vendimi ishte përfundimtar ose 
tregonte mjetet juridike të mundshme gjyqësore.

B. Procedurat e njohjes dhe zbatimit në gjykatat e Letonisë

21.  Më 22 shkurt 2005, FH Ltd aplikoi në Gjykatën e Rrethit Latgale të Qytetit të Rigës 
(Rigas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, Letoni) duke kërkuar njohjen dhe 
ekzekutimin e aktgjykimit të 24 majit 2004. Në kërkesën e saj, kompania gjithashtu 
kërkoi të kishte një masë paraprake të përkohshme. Ajo deklaroi se aplikanti ishte 
pronar i pronës së paluajtshme në Garkalne (qarku Riga) i cili sipas regjistrit të tokës 
tashmë ishte hipotekuar titulli në një bankë. Rrjedhimisht, duke pasur frikë se kërkuesi 
mund të kërkojë të shmangë ekzekutimin e aktgjykimit, ajo kërkoi nga Gjykata e Qarkut 
të vendosë një pezullim mbi pronën në fjalë dhe të regjistrojë bllokimin në regjistrin e 
tokës. Së fundi, ajo kërkoi që kërkuesi të urdhërohet të paguajë shpenzimet. Në kërkesën 
e saj, kompania ka dhënë si vendbanim të aplikantit një adresë në Rrugën Č. në Riga e 
cila ndryshonte nga adresa e njoftuar më parë në gjykatën qipriote.

22.  Më 28 prill 2005, Gjykata e Rrethit Latgale shtyu ekzaminimin e kërkesës së F.H. Ltd., 
duke informuar kompaninë se kërkesa përmbante një numër defektesh dhe që kishte 
një muaj kohë për t’i korrigjuar. Në veçanti, F.H. Ltd. nuk e kishte shpjeguar pse kishte 
dhënë një adresë në Rrugën Č. ku aplikanti supozohej të ishte banor në Rrugën G. 

23.  Më 26 maj 2005, F.H. Ltd. dorëzoi një korigjim në të cilin shpjegoi, ndër të tjera, se 
sipas informatave të përfshira në regjistrin e banorëve (Iedzīvotāju reģistrs), adresa në 
Rrugën Č. ishte adresa e deklaruar zyrtare e aplikantit. Sa i përket adresës në rrugën G., 
përfaqësuesit e kompanisë e kishin marrë atë si vendbanim aktual të aplikantit. Lidhur 
me këtë, Qeveria Letoneze i ofroi Gjykatës një kopje të një letre nga autoriteti përgjegjës 
për regjistrin e rezidentëve sipas të cilit, para datës 19 qershor 2006, adresa e deklaruar 
zyrtarisht e ankuesit kishte qenë në Rrugën Č.
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24.  Me një urdhër të 31 majit 2005, Gjykata e Rrethit Latgale vendosi që korrigjimi i paraqitur 
nga F.H. Ltd. ishte i pamjaftueshëm për të korrigjuar të gjitha defektet në kërkesën e saj. 
Prandaj, gjykata refuzoi të shqyrtojë kërkesën dhe ia ktheu atë kompanisë. Kjo e fundit 
paraqiti një ankesë në Gjykatën Rajonale të Rigës (Rigas apgabaltiesa), e cila më 23 
janar 2006 e hodhi poshtë urdhrin e datës 31 maj 2005 dhe e ktheu çështjen në Gjykatën 
e Qarkut me qëllim që kjo e fundit të shqyrtojë kërkesën për njohje dhe përmbarim si qe 
ndrequr me korrigjimin e datës 26 maj 2005.

25.  Me një urdhër të 27 shkurtit 2006 të lëshuar pa u paraqitur palët, Gjykata e Rrethit 
Latgale pranoi kërkesën e F.H. Ltd. në tërësi. Ajo urdhëroi njohjen dhe zbatimin e 
vendimit të Gjykatës së Rrethit Limasol të datës 24 maj 2004 dhe hyrjen në regjistrin 
komunal të tokës të Garkalne të një pengu mbi pronën e zotëruar nga aplikuesi në atë 
komunë. Aplikanti u urdhërua gjithashtu të paguante shpenzimet.

26.  Sipas ankuesit, ai nuk pati pasur dijeni deri më 15 qershor 2006, kur mësoi nga  
përmbaruesi përgjegjës për zbatimin e aktgjykimit qipriot, mbi ekzistencën të atij 
aktgjykimi dhe të urdhrit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Latgale për zbatimin e tij. Të 
nesërmen (16 qershor 2006) ai shkoi në Gjykatën e Qarkut, ku u njoh me vendimin dhe 
urdhrin. Qeveria e paditur nuk i kundërshtoi këto fakte.

27.  Ankuesi nuk ka tentuar të ankohet kundër aktgjykimit qipriot në gjykatat qipriote. 
Megjithatë, ai paraqiti një apel ndërkufitar (blakus sūdzība) kundër urdhrit të 27 shkurtit 
2006 me Gjykatën Rajonale të Rigës, duke kërkuar nga Gjykata e Rrethit Latgale të 
zgjasë afatin e lejuar për paraqitjen e ankesës. Duke argumentuar se nuk kishte asgjë 
në dosjen e lëndës për të konfirmuar se ai ishte njoftuar për seancën dëgjimore të 27 
shkurtit 2006 ose për urdhrin e lëshuar pas seancës dëgjimore, ai pohoi se duhet të 
fillonte afati prej tridhjetë ditësh i parashikuar me Ligjin e Procedurës Civile që ishte në 
fuqi më 16 qershor 2006, datën në të cilën ai kishte marrë dijeni për urdhrin në fjalë.

28.  Me një urdhër të 13 korrikut 2006, Gjykata e Rrethit Latgale pranoi kërkesën e kërkuesit 
dhe zgjati afatin për paraqitjen e ankesës. Ajo vuri në dukje ndër të tjera, si më poshtë:

“... Është e qartë nga urdhri i 27 shkurtit 2006 se çështja e njohjes dhe zbatimit të 
aktgjykimit të huaj është përcaktuar në mungesë të palëve, në bazë të dokumenteve të 
paraqitura nga paraqitësi i kërkesës [F.H. Ltd.]. Më tej, urdhri thekson që i pandehuri 
mund të ankohet kundër tij brenda tridhjetë ditëve nga data e marrjes së kopjes [të atij 
urdhri], në përputhje me nenin 641 (2) të Ligjit të Procedurës Civile.

Gjykata i konsideron argumentet e parashtruara nga parashtruesi i kërkesës, 
P. Avotiņš, që të jenë të bazuara, për faktin se ai nuk e ka marrë urdhrin ... nga 27 
shkurti 2006 deri më 16 qershor 2006, gjë që është vërtetuar me referencën në listat 
e konsultimeve [e bashkangjitur në dosjen e lëndës] dhe fakti që urdhri, i shërbyer 
[parashtruesit të kërkesës] nga gjykata, u kthye më 10 prill 2006 ... Nga dokumentet e 
bashkangjitura në ankesë del qartë se ankuesi nuk ka jetuar në adresën e deklaruar në 
Rruga [Č.] që nga 1 maji 2004; Kjo konfirmon ... deklaratën e bërë nga përfaqësuesi i tij 
në seancë, sipas së cilës aplikanti nuk jeton më në adresën e lartpërmendur.

Prandaj, afati prej tridhjetë ditësh duhet të zgjidhet nga data në të cilën kërkuesi ka 
marrë urdhrin në fjalë ...

Për më tepër, gjykata nuk e ndan pikëpamjen e përfaqësuesit të [F.H. Ltd] se vetë 
kërkuesi është përgjegjës për dështimin e tij për të pranuar korrespondencën, sepse ai 
nuk e ka deklaruar menjëherë ndryshimin e adresës së tij dhe se koha e lejuar [për 
paraqitjen e një ankimi] nuk duhet të zgjatet. Fakti që ankuesi nuk ka ndërmarrë hapat 
e nevojshëm ligjor lidhur me regjistrimin e vendbanimit nuk është e mjaftueshme për 
të justifikuar refuzimin nga gjykata për të lejuar atë të ushtrojë të drejtat themelore të 
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garantuara nga shteti për sa i përket qasjes në gjykata dhe mbrojtjen gjyqësore, duke 
përfshirë edhe të drejtën për të apeluar kundër një vendimi, me pasojat që kjo ka gjasa 
të sjellë. ...”

29.  Në ankesën e tij para Gjykatës Rajonale të Rigës, kërkuesi pretendoi se njohja dhe 
zbatimi i aktgjykimit të Qipros në Letoni shkeli Rregulloren e Këshillit (EC) Nr. 44/2001 
të datës 22 dhjetor 2000 mbi juridiksionin dhe njohjen dhe zbatimin e vendimeve në 
Civile dhe tregtare (“Rregullorja e Brukselit”) dhe disa dispozita të Ligjit të Procedurës 
Civile të Letonisë. Ai paraqiti dy argumente në lidhje me këtë.

30.  Së pari, ankuesi argumentoi se, në përputhje me nenin 34 (2) të Rregullores së Brukselit 
I (përkatësisht në nenin 637 (2) nënparagrafi i tretë i Ligjit të Procedurës Civile të 
Letonisë), një aktgjykim i dhënë në mungesë nga një Shtet tjetër Anëtar nuk mund të 
njihet nëse i padituri nuk është furnizuar me dokumentin që fillon procedurën në kohë 
të mjaftueshme dhe në mënyrë të tillë që t’i mundësojë atij të ngrejë mbrojtjen e tij. 
Ai pohoi se ai nuk ishte informuar rregullisht për procedurat në Qipro, edhe pse të dy 
avokatët qipriotë, të cilët kishin përfaqësuar kompaninë kërkuese në Gjykatën e Qarkut 
Limasol dhe avokatët letonezë të cilët e kishin përfaqësuar atë në gjykatat e Letonisë, 
ishin plotësisht të vetëdijshëm për biznesin e tij në Riga. Në mbështetje të këtij pretendimi 
ai parashtroi se kishte pasur marrëdhënie profesionale me avokatët qipriotë, të cilët e 
kishin telefonuar dhe dërguar fakse në zyrën e tij dhe kishin takuar personalisht avokatët 
letonezë. Prandaj, të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për adresën e tij të biznesit. Ai 
shtoi se ai gjithashtu mund të ishte arritur në adresën e tij në Garkalne, pasi ai kishte një 
vendbanim atje që ishte shpallur zyrtarisht në përputhje me ligjin dhe avokatët mund të 
kishin konsultuar regjistrin komunal të tokës, ku prona në pronësi ishte regjistruar nën 
emri i tij. Sidoqoftë, në vend që t’i shërbejnë njoftimit të procedurave mbi të në një nga 
ato adresa, të cilat ishin të njohura dhe të arritshme, avokatët i kishin dhënë gjykatave 
një adresë që ata duhet ta kishin realizuar nuk mund të përdorej.

31.  Së dyti, ankuesi argumentoi se, sipas kushteve të nenit 38 (1) të Rregullores së Brukselit 
1 dhe nenit 637 (2), nënparagrafi i dytë, i Ligjit të Procedurës Civile, një vendim 
duhej të ishte i zbatueshëm në shtetin e origjinës në mënyrë që të jetë i zbatueshëm në 
Shtetin Anëtar të adresuar. Në rastin konkret, ka pasur një shkelje të trefishtë të këtyre 
kërkesave. Së pari, paraqitësi i kërkesës kishte dorëzuar vetëm tekstin e aktgjykimit 
të gjykatës qipriote në gjykatën e Letonisë dhe jo certifikatën e kërkuar nga Aneksi 
V i Rregullores së Brukselit I. Në lidhje me këtë, aplikanti pranoi se sipas nenit 55 
(1) të Rregullores së Brukselit, gjykata në të cilën kërkohej përmbarimi mundet, në 
disa rrethana, të përjashtojë paraqitësin e kërkesës nga detyrimi për të paraqitur një 
certifikatë. Megjithatë, në rastin konkret Gjykata e Rrethit Latgale nuk e kishte bërë të 
qartë nëse ajo konsideroi se paraqitësi i kërkesës mund të përjashtohej nga ky detyrim 
dhe nëse po, për çfarë arsye. Së dyti, aktgjykimi i Qipros nuk kishte asnjë referencë për 
faktin se ishte i zbatueshëm ose për mjetet e mundshme gjyqësore. Së treti, megjithëse 
një vendim duhej të ishte i zbatueshëm në vendin e origjinës, në mënyrë që të zbatohej 
në pajtim me Rregulloren e Brukselit I, kompania kërkuese nuk kishte ofruar dëshmi të 
dokumentuara që tregonin se aktgjykimi i 24 majit 2004 ishte i zbatueshëm në Qipro. 
Duke pasur parasysh të gjitha këto rrethana, kërkuesi pretendoi se gjykimi në asnjë rast 
nuk mund të njihej dhe të zbatohej në Letoni.

32.  Në një aktgjykim të datës 2 tetor 2006, Gjykata rajonale pranoi ankesën e kërkuesit në 
bazë të bazueshmërisë, anuloi urdhrin e kundërshtuar dhe refuzoi kërkesën për njohjen 
dhe zbatimin e aktgjykimit të Qipros.

33.  FH Ltd. paraqiti ankesë kundër këtij aktgjykimi në Senatin e Gjykatës së Lartë, i cili e 
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shqyrtoi atë më 31 janar 2007. Në fillim të seancës dëgjimore FH Ltd. dërgoi kopje të 
disa dokumenteve në Senat, përfshirë certifikatën e referuar në nenin 54 të Rregullores 
së Brukselit I dhe Shtojcës V. Certifikata ishte e datës 18 janar 2007 dhe ishte nënshkruar 
nga një gjykatës i i Gjykatës së Rrethit Limasol. Ai deklaroi se dokumenti i procedurës i 
ishte dorëzuar parashtruesit më 27 nëntor 2003. Pjesa e fundit e certifikatës, e destinuar 
për emrin e personit kundër të cilit aktgjykimi ishte i ekzekutueshëm, ishte lënë i bosh. 
Kur u pyetën për të komentuar mbi këto dokumente, avokati i aplikantit pretendoi se 
ishin në mënyrë të qartë të pamjaftueshme për të bërë ekzekutimin e aktgjykimit.

34.  Në një aktgjykim të formës së prerë të datës 31 janar 2007, Gjykata Supreme rrëzoi 
dhe anuloi aktgjykimin e Gjykatës Rajonale të 2 tetorit 2006. Ajo pranoi kërkesën e 
F.H. Ltd. dhe urdhëroi njohjen dhe zbatimin e aktgjykimit të Qipros dhe regjistrimin në 
regjistrin e tokës të një barre mbi pronën e aplikantit në Garkalne. Pjesët përkatëse nga 
aktgjykimi lexojnë si vijon:

“... Është e qartë nga provat në shkresat e lëndës se aktgjykimi i Gjykatës së Rrethit 
Limasol u bë i plotfuqishëm. Kjo është konfirmuar nga shpjegimet e ofruara nga të 
dyja palët në seancën gjyqësore rajonale më 2 tetor 2006, sipas të cilave nuk është 
paraqitur asnjë ankesë kundër aktgjykimit dhe me certifikatën e lëshuar më 18 janar 
2007 ... Meqenëse [kërkuesi] nuk u ankua kundër aktgjykimit, pohimet e avokatit të tij 
për faktin se ai nuk ishte njoftuar rregullisht për shqyrtimin e çështjes nga një gjykatë e 
huaj nuk kanë rëndësi [nav būtiskas nozīmes].

Duke pasur parasysh sa më sipër, Senati gjen se vendimi i Gjykatës së Rrethit 
Limasol (Qipro) e 24 majit 2004 duhet të njihet dhe të zbatohet në Letoni.

Neni 36 i Rregullores [I Brukselit] parashikon që një vendim i huaj nuk mund të 
rishikohet në asnjë rrethanë sa i përket përmbajtjes së tij; Në pajtim me nenin 644 (1) të 
Ligjit të Procedurës Civile, pasi të jenë njohur këto gjykime, ato duhet të zbatohen në 
përputhje me kushtet e përcaktuara me atë Ligj. ...”

35.  Më 14 shkurt 2007, Gjykata e Rrethit Latgale, bazuar në vendimin e Gjykatës Supreme, 
lëshoi një urdhërpagesë (izpildu raksts). Aplikuesi u pajtua menjëherë me afatet e 
urdhrit dhe i pagoi përmbaruesit të punësuar nga kompania kërkuese në total 90,244.62 
Lati letoneze (LVL, përafërsisht 129,000 Euro), që përbën 84,366.04 LVL për borxhin 
kryesor dhe 5,878.58 LVL në kostot e përmbarimit. Ai pastaj kërkoi që barra mbi pronën 
e tij në Garkalon të hiqet. Në dy urdhra të datës 24 janar 2008, gjyqtari me përgjegjësi 
për regjistrat e tokës (Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis) refuzoi kërkesën. Aplikanti 
parashtroi një ankesë mbi pikat e ligjit me Senatin e Gjykatës Supreme, i cili, me urdhër 
të 14 majit 2008, e hoqi barrën mbi pronën e tij.

II. MATERIALE LIGJORE TË BASHKIMIT EVROPIAN DHE NDËRKOMBËTARE 

A. E drejta e përgjithshme e Bashkimit Evropian

1. Të drejtat themelore në ligjin e Bashkimit Evropian

36.  Në kohën materiale, pjesët relevante të nenit 6 të Traktatit për Bashkimin Evropian 
(TEU) lexojnë si vijon:
“1.  Bashkimi bazohet në parimet e lirisë, demokracisë, respektit për të drejtat e njeriut 

dhe liritë themelore, si dhe sundimin e ligjit, parimet që janë të përbashkëta për 
Shtetet Anëtare.

2.  Bashkimi respekton të drejtat themelore, të garantuara me Konventën Evropiane 
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për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore të nënshkruara në 
Romë më 4 nëntor 1950 dhe si rezultat i traditave kushtetuese të përbashkëta të 
Shteteve Anëtare, si parime të përgjithshme të Ligji Komunitar.

37.  Pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës më 1 dhjetor 2009, Neni 6 i TEU-së thotë:
“1.  Bashkimi njeh të drejtat, liritë dhe parimet e përcaktuara në Kartën e të Drejtave 

Themelore të Bashkimit Evropian të 7 dhjetorit 2000, të përshtatura në Strasburg 
më 12 dhjetor 2007, të cilat kanë të njëjtën vlerë ligjore si Traktatet.

Dispozitat e Kartës nuk do të zgjerojnë në asnjë mënyrë kompetencat e 
Bashkimit siç përcaktohet në Traktatet.

Të drejtat, liritë dhe parimet në Kartë interpretohen në përputhje me dispozitat 
e përgjithshme në Titullin VII të Kartës që rregullojnë interpretimin dhe aplikimin 
e tij dhe duke pasur parasysh shpjegimet e përmendura në Kartën, që përcaktojnë 
burimet e këtyre dispozitave .

2.  Bashkimi do të aderojë në Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Njeriut dhe Lirive Themelore. Ky anëtarësim nuk do të ndikojë në kompetencat e 
Bashkimit siç përcaktohet në Traktatet.

3.  Të drejtat themelore, të garantuara me Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të 
Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe si rrjedhin nga traditat kushtetuese 
të përbashkëta për Shtetet Anëtare, përbëjnë parimet e përgjithshme të ligjit të 
Bashkimit.”

38.  Për më tepër, që nga 1 dhjetori 2009, dispozitat përkatëse të Traktatit për Funksionimin 
e Bashkimit Europian (TFEU) parashikojnë:
Neni 67
“1.  Bashkimi do të përbëjë një fushë të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë, duke respektuar të 

drejtat themelore dhe sistemet dhe traditat e ndryshme ligjore të Shteteve Anëtare.
...
4.  Bashkimi lehtëson aksesin në drejtësi, në veçanti nëpërmjet parimit të njohjes 

reciproke të vendimeve gjyqësore dhe jashtëgjyqësore në çështjet civile.”
Neni 81 (1)
“Bashkimi zhvillon bashkëpunimin gjyqësor në çështjet civile që kanë implikime 

ndërkufitare, bazuar në parimin e njohjes reciproke të vendimeve dhe vendimeve në rastet 
jashtëgjyqësore. Një bashkëpunim i tillë mund të përfshijë miratimin e masave për përafrimin 
e ligjeve dhe rregulloreve të Shteteve Anëtare.”

Neni 82 (1)
“Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet penale në Bashkim bazohet në parimin e njohjes 

reciproke të vendimeve dhe vendimeve gjyqësore dhe përfshin përafrimin e ligjeve dhe 
rregulloreve të Shteteve Anëtare në fushat e përmendura në paragrafin 2 dhe në nenin 83.”
39.  Së fundi, paragrafi i dytë i nenit 249 të Traktatit Themelues të Komunitetit Evropian (i 

aplikueshëm në kohën materiale dhe identike me nenin 288, paragrafi i dytë i TFEU) 
parashikoi:

“Një rregullore do të ketë aplikim të përgjithshëm. Ajo do të jetë detyruese në 
tërësinë e saj dhe drejtpërdrejtë e zbatueshme në të gjitha Shtetet Anëtare. “

40.  Dispozitat përkatëse të Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian (që ende 
nuk kishin fituar forcë detyruese në kohën materiale) sigurojnë:
Neni 47 - E drejta për një zgjidhje efektive dhe për gjykim të drejtë
“Çdo person, të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e garantuara me ligjin e Bashkimit, 

ka të drejtën për një zgjidhje efektive përpara një gjykate në përputhje me kushtet e përcaktuara 
në këtë nen.
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Çdokush ka të drejtë për një seancë të drejtë dhe publike brenda një kohe të arsyeshme 
nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e themeluar më parë me ligj. Gjithkush ka 
mundësinë të këshillohet, mbrohet dhe përfaqësohet.

... “
Neni 51 Fusha e zbatimit
“1.  Dispozitat e kësaj Karte u drejtohen institucioneve, organeve, zyrave dhe agjencive 

të Bashkimit, duke pasur parasysh parimin e subsidiaritetit dhe Shtetet Anëtare 
vetëm kur ato zbatojnë të drejtën e Bashkimit Evropian ...

... “
Neni 52 - Fushëveprimi dhe interpretimi i të drejtave dhe parimeve
“1.  Çdo kufizim në ushtrimin e të drejtave dhe lirive të njohura nga kjo Kartë duhet 

të parashikohet me ligj dhe të respektojë thelbin e këtyre të drejtave dhe lirive. 
Duke iu nënshtruar parimit të proporcionalitetit, kufizimet mund të bëhen vetëm 
nëse ato janë të nevojshme dhe në të vërtetë përmbushin objektivat e interesit të 
përgjithshëm të njohur nga Bashkimi ose nevojën për të mbrojtur të drejtat dhe 
liritë e të tjerëve.

...
3.  Përderisa kjo Kartë përmban të drejta që korrespondojnë me të drejtat e garantuara 

nga Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, kuptimi 
dhe fushëveprimi i këtyre të drejtave do të jenë të njëjta me ato të përcaktuara nga 
Konventa në fjalë. Kjo dispozitë nuk do të pengojë që ligji i Bashkimit të sigurojë 
një mbrojtje më të gjerë.

4.  Përderisa kjo Karte njeh të drejtat themelore si ato rezultojnë nga traditat kushtetuese 
të përbashkëta për Shtetet Anëtare, ato të drejta do të interpretohen në harmoni me 
ato tradita.

... “
Neni 53 - Niveli i mbrojtjes

“Asgjë në këtë Kartë nuk do të interpretohet si kufizuese ose ndikon negativisht 
në të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, të njohura në fushat e tyre të zbatimit, me 
ligjin e Bashkimit dhe me të drejtën ndërkombëtare dhe me marrëveshjet ndërkombëtare 
në të cilat Bashkimi ose të gjitha Shtetet Anëtare janë palë, duke përfshirë Konventën 
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, si dhe kushtetutat 
e shteteve anëtare”.

41.  Në çështjen Krombach v. Bamberski (rasti C-7/98, gjykimi i 28 marsit 2000, ECR 
I-1935), Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian (e njohur si “Gjykata e Drejtësisë e 
Komuniteteve Evropiane” para hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës më 1 dhjetor 2009 
- në tekstin e mëtutjeshëm “GJL-ja”), të mbajtur si në vijim:
“25.  Gjykata në mënyrë të vazhdueshme ka konstatuar se të drejtat themelore janë pjesë 

përbërëse e parimeve të përgjithshme të ligjit, respektimi i të cilave sigurohet nga 
Gjykata (shih, në veçanti, Opinioni 2/94, 1996, ECR I-1759, paragrafi 33). Për këtë 
qëllim, Gjykata merr frymëzim nga traditat kushtetuese të përbashkëta për Shtetet 
Anëtare dhe nga udhëzimet e dhëna nga traktatet ndërkombëtare për mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut në të cilat Shtetet Anëtare kanë bashkëpunuar ose për të cilat 
ato janë nënshkruese. Në këtë drejtim, Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (në tekstin e mëtutjeshëm “KEDNJ”) ka 
rëndësi të veçantë (shih, ndër të tjera, Rasti 222/84 Johnston v. Chief Constable of 
Royal Ulster Constabulary , paragrafi 18).

26.  Gjykata, pra, ka njohur shprehimisht parimin e përgjithshëm të së drejtës komunitare 
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që secili ka të drejtë në një proces të rregullt ligjor, i cili është i frymëzuar nga ato 
të drejta themelore (Rasti C-185/95 P Baustahlgeëebe kundër Komisionit [1998] 
ECR I 8417, dhe 21 dhe aktgjykimi i 11 janarit 2000 në çështjet e bashkuara C 
174/98 P dhe C-189/98 P Hollandë dhe Van der Ëal kundër Komisionit [2000] ECR 
I-0000, paragrafi 17).

27.  Neni F(2) i Traktatit për Bashkimin Evropian (tani, pas ndryshimit, neni 6 (2) 
BE) mishëron këtë praktikë gjyqësore. Ai parashikon: “Bashkimi do të respektojë 
të drejtat themelore, siç garantohet nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore të nënshkruar në Romë më 4 nëntor 
1950 dhe si rrjedhin nga traditat kushtetuese të përbashkëta të Shteteve Anëtare, si 
parime të përgjithshme Ligji i Komunitetit”.”

42.  Në gjykimin e saj në ASML Netherlands BV v. Semiconductor Industry Services 
GmbH (SEMIS) (Rasti C-283/05, aktgjykimi i 14 dhjetorit 2006, ECR I-12041), NJBGJ 
përsëriti si në vijim:
“26. Sipas jurisprudencës së vendosur, të drejtat themelore përbëjnë një pjesë integrale 

të parimeve të përgjithshme të ligjit, respektimi i të cilave Gjykata siguron ... Për 
këtë qëllim, Gjykata meriton frymëzim nga traditat kushtetuese të përbashkëta 
të Shteteve Anëtare dhe nga udhëzimet e dhëna nga traktate ndërkombëtare për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut në të cilat Shtetet Anëtare kanë bashkëpunuar ose 
për të cilat janë nënshkrues. Në këtë drejtim, Konventa Evropiane për Mbrojtjen 
e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (‘KEDNJ’) ka rëndësi të veçantë ...

27. Nga KEDNJ, siç është interpretuar nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 
të drejtat e mbrojtjes, të cilat rrjedhin nga e drejta për një proces të rregullt ligjor 
të parashikuar në nenin 6 të asaj konvente, kërkojnë mbrojtje specifike që synon 
të garantojë një ushtrimi i të drejtave të të pandehurit (shih aktgjykimin Eur. Court 
H.R., Artico v Italy vendim i 13 Maj 1980, Series A No. 37, § 33, dhe Eur. Court 
H.R., T v Italy vendim i 12 tetor 1992, Series A No 245 C, § 28)).”

43.  Në aktgjykimin e saj në DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft 
mbH kundër Bundesrepublik Deutschland (Rasti C-279/09, aktgjykimi i 22 dhjetorit 
2010, ECR I-13849), dhënë pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës dhe më pas Karta 
e të Drejtave Themelore kishte fituar të njëjtën vlerë juridike si Traktatet, GJEDNJ ka 
vendosur:
“29. Pyetja e referuar në këtë mënyrë ka të bëjë me të drejtën e një personi juridik për 

qasje efektive në drejtësi dhe, rrjedhimisht, në kontekstin e së drejtës së BE-së, 
ka të bëjë me parimin e mbrojtjes efektive gjyqësore. Ky parim është një parim i 
përgjithshëm i së drejtës së BE-së që rrjedh nga traditat kushtetuese të përbashkëta 
të Shteteve Anëtare, të cilat janë sanksionuar në nenet 6 dhe 13 të Konventës 
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, nënshkruar 
në Romë më 4 nëntor 1950 (‘KEDNJ’) ...

30.  Sa i përket të drejtave themelore, është e rëndësishme, që nga hyrja në fuqi e 
Traktatit të Lisbonës, të marrë parasysh Kartën, e cila ka “të njëjtën vlerë ligjore si 
Traktatet” në përputhje me nënparagrafin e parë të Nenit 6 (1) TEU. Neni 51 (1) i 
Kartës thekson se dispozitat e saj i drejtohen Shteteve Anëtare kur zbatojnë ligjin e 
BE-së.

31.  Në lidhje me këtë, paragrafi i parë i nenit 47 të Kartës parashikon që të gjithë të 
drejtat dhe liritë e tyre të garantuara me ligjin e BE-së, kanë të drejtën për një 
zgjidhje efektive përpara një gjykate në përputhje me kushtet e përcaktuara në atë 
nen. Sipas paragrafit të dytë të nenit 47, secili ka të drejtë për një gjykim të drejtë 
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dhe publik brenda një kohe të arsyeshme nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme 
e themeluar më parë me ligj. Gjithkush duhet të ketë mundësinë për t’u këshilluar, 
mbrojtur dhe përfaqësuar. Paragrafi i tretë i nenit 47 të Kartës parashikon në mënyrë 
specifike që ndihma ligjore të vihet në dispozicion të atyre që nuk kanë burime të 
mjaftueshme për aq sa këto ndihma janë të nevojshme për të siguruar qasje efektive 
në drejtësi.

32. Sipas shpjegimeve që kanë të bëjnë me atë nen, i cili, në përputhje me nënparagrafin 
e tretë të nenit 6 (1) TEU dhe nenit 52 (7) të Kartës, duhet të merren parasysh për 
interpretimin e Kartës, paragrafi i dytë i nenit 47 të Kartës korrespondon me nenin 
6 (1) të KEDNJ.”

44. Në Gascogne Sack Deutschland GmbH kundër Komisionit (rasti C 40/12 P, aktgjykimi 
i 26 nëntorit 2013), GJEDNJ theksoi vazhdimësinë e sistemit ligjor para dhe pas hyrjes 
në fuqi të Traktatit të Lisbonës, duke gjetur si vijon:
“28. Sa i përket çështjes nëse hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës duhet të konsiderohet, 

siç pretendon ankuesi, si një çështje e cila u bë e ditur gjatë rrjedhës së procedurës 
dhe, mbi këtë bazë, dha baza të mira, në përputhje me nënparagrafin e parë të 
nenit 48 (2) të Rregullores së punës së Gjykatës së Përgjithshme, për paraqitjen e 
padive të reja, Gjykata e Drejtësisë ka konsideruar që hyrja në fuqi e këtij traktati, 
duke përfshirë Kartën në të drejtën primare të Bashkimit Evropian , nuk mund të 
konsiderohet një çështje e re e ligjit brenda kuptimit të nënparagrafit të parë të nenit 
42 (2) të Rregullores së vet të Procedurave. Në këtë kontekst, Gjykata ka vërejtur 
se edhe para se të hyjë në fuqi traktati, ajo kishte gjetur në disa raste se e drejta 
për një gjykim të drejtë, që rrjedh ndër të tjera nga neni 6 i KEDNJ-së, përbën një 
të drejtë themelore të cilën Bashkimi Evropian respekton si parim i përgjithshëm 
sipas nenit 6 (2) BE (shih, në veçanti, çështja C-289/11 P Legris Industries kundër 
Komisionit, paragrafi 36).”

45. Së fundi, në lidhje me fushën e të drejtave të garantuara me Kartën e të Drejtave 
Themelore, CJEU vendosi në J. McB. v L.E. (Rasti C 400/10 PPU, aktgjykim i 5 tetorit 
2010):
“53. Për më tepër, nga neni 52 (3) i Kartës rrjedh se, përderisa Karta përmban të drejta që 

korrespondojnë me të drejtat e garantuara nga KEDNJ-së, kuptimi dhe fushëveprimi 
i tyre duhet të jenë të njëjta me ato të përcaktuara nga KEDNJ. Megjithatë, kjo 
dispozitë nuk përjashton dhënien e një mbrojtje më të gjerë nga ligji i Bashkimit 
Evropian. Sipas nenit 7 të Kartës, “të gjithë kanë të drejtën e respektimit të jetës 
së tyre private dhe familjare, shtëpisë dhe komunikimit”. Formulimi i nenit 
8 (1) të KEDNJ-së është identik me atë të nenit 7, përveç se përdor shprehjen 
“korrespondencë” në vend të “komunikimeve”. Duke qenë kështu, është e qartë se 
neni 7 i përmendur përmban të drejtat që korrespondojnë me ato të garantuara me 
nenin 8 (1) të KEDNJ-së. Prandaj, Neni 7 i Kartës duhet të jetë i njëjti kuptim dhe 
i njëjti fushë si neni 8 (1) i KEDNJ, siç interpretohet nga jurisprudenca e Gjykatës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut (shih, analogji rastit C 450 / 06 Varec [2008] 
ECR I 581, paragrafi 48).”

2. Të drejtat themelore dhe parimi i besimit reciprok
46.    Në aktgjykimin e saj në N.S. k. Sekretari i Shtetit për Departamentin e Brendshëm 

(Vendimet e bashkuara C-411/10 dhe C-493/10, aktgjykimi i 21 dhjetorit 2011, ECR 
I-13905), dhënë në kontekstin e zbatimit të Rregullores 343/2003 e cila përcakton kriteret 
dhe mekanizmat për përcaktimin e Shtetit Anëtar që është përgjegjës për shqyrtimin e 
kërkesës për azil të paraqitur në një nga Shtetet Anëtare nga një shtetas i një vendi të 
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tretë (“Rregullorja e Dublinit”), CJEU vendosi:
“77.  Sipas jurisprudencës së vendosur, Shtetet Anëtare jo vetëm që duhet të interpretojnë 

të drejtën e tyre kombëtare në një mënyrë në përputhje me ligjin e Bashkimit 
Evropian, por gjithashtu duhet të sigurohen që ata të mos mbështeten në një 
interpretim të një instrumenti të legjislacionit dytësor që do të ishte në konflikt 
me të drejtat themelore (shih, në këtë mënyrë, çështja C 101/01 Lindqvist [2003] 
ECR I 12971, paragrafi 87, dhe rasti C 305/05 Ordre des barreaux frankofonët dhe 
gjermanophone dhe të tjerë [2007] ECR I 5305, paragrafi 28).

78.  Shqyrtimi i teksteve që përbëjnë Sistemin e Përbashkët Evropian të Azilit tregon se 
është konceptuar në një kontekst që bën të mundur të supozohet se të gjitha shtetet 
pjesëmarrëse, qofshin shtetet anëtare ose shtetet e treta, i respektojnë të drejtat 
themelore, përfshirë të drejtat e bazuara në Konventën e Gjenevës dhe Protokollin 
e vitit 1967, dhe mbi GJEDNJ, dhe se Shtetet Anëtare mund të kenë besim tek njëri 
tjetri në këtë drejtim.

...
80.  Në këto rrethana, duhet të supozohet se trajtimi i azil kërkuesve në të gjitha Shtetet 

Anëtare është në përputhje me kërkesat e Kartës, Konventës së Gjenevës dhe 
KEDNJ-së.

81.  Megjithatë, nuk është e pakonceptueshme që ky sistem në praktikë mund të përjetojë 
probleme të mëdha operacionale në një Shtet Anëtar të caktuar, që do të thotë se ka 
një rrezik të konsiderueshëm që azilkërkuesit, kur transferohen në atë Shtet Anëtar, 
të trajtohen në mënyrë të papërputhshme me të drejtat e tyre themelore.

...
83.  Këtu është kryesore çështja raison d’être pjesë e Bashkimit Evropian dhe krijimi 

i një zone të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë dhe, në veçanti, Sistemit të Përbashkët 
Evropian të Azilit, bazuar në besimin reciprok dhe prezumimin e pajtueshmërisë, 
nga Shtetet Anëtare, me të drejtën e Bashkimit Evropian dhe, në veçanti, të drejtat 
themelore.

...
94.  Nga sa më sipër, rrjedh se në situata të tilla si ajo në fjalë në rastet në procedurën 

kryesore, për të siguruar përputhshmërinë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Anëtare 
me detyrimet e tyre në lidhje me mbrojtjen e të drejtave themelore të azilkërkuesve, 
Shtetet, duke përfshirë gjykatat kombëtare, nuk mund të transferojnë një kërkues 
azili në “Shtetin Anëtar përgjegjës” brenda kuptimit të Rregullores 343/2003, ku ata 
nuk mund të mos jenë në dijeni se mangësitë sistemike në procedurën e azilit dhe në 
kushtet e pranimit të azilkërkuesve në atë Shtet Anëtar sjellin arsye të konsiderueshme 
për të besuar se azilkërkuesi do të përballet me një rrezik real për t’u nënshtruar 
trajtimit çnjerëzor ose degradues brenda kuptimit të Nenit 4 të Kartës.

...
98.  Megjithatë, Shteti Anëtar në të cilin azilkërkuesi është i pranishëm, duhet të 

sigurojë që ai të mos përkeqësojë një situatë kur të drejtat themelore të atij aplikanti 
janë shkelur duke përdorur një procedurë për përcaktimin e shtetit përgjegjës që 
merr një gjykim të paarsyeshëm kohë. Nëse është e nevojshme, ai Shtet Anëtar vetë 
duhet të shqyrtojë kërkesën në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 3 (2) 
të Rregullores 343/2003.

99.  Nga të gjitha arsyet e mësipërme rrjedh se, siç thuhet nga Avokati i Përgjithshëm 
në paragrafin 131 të Opinionit të tij, një kërkesë e Rregullores 343/2003 në bazë të 
supozimit përfundimtar se të drejtat themelore të azilkërkuesit do të respektohen në 
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Shteti Anëtar që është kryesisht përgjegjës për aplikimin e tij është i papajtueshëm 
me detyrën e Shteteve Anëtare për të interpretuar dhe zbatuar Rregulloren nr. 
343/2003 në një mënyrë që përputhet me të drejtat themelore.

100. Përveç kësaj, siç u tha nga N.S., Rregullorja nr. 343/2003 kërkonte një prezumim 
përfundimtar të pajtueshmërisë me të drejtat themelore, mund të konsiderohej 
sikur minonte masat mbrojtëse që synonin të siguronin përputhjen me të drejtat 
themelore nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Anëtare të tij.

101. Ky do të ishte rasti, ndër të tjera, në lidhje me një dispozitë që përcakton se disa 
shtete janë “vende të sigurta” në lidhje me respektimin e të drejtave themelore, nëse 
kjo dispozitë duhej interpretuar si një supozim përfundimtar, duke mos pranuar çdo 
prove për të kundërtën.

...
104. Në këto rrethana, supozimi themelor i legjislacionit përkatës, i përmendur në 

paragrafin 80 më lart, se azilkërkuesit do të trajtohen në një mënyrë që përputhet 
me të drejtat themelore, duhet të konsiderohet si i kundërshtueshëm.

105. Në dritën e këtyre faktorëve, përgjigjja e pyetjeve të parashtruara është se ligji i 
Bashkimit Evropian përjashton zbatimin e një supozimi bindës se Shteti Anëtar 
që përcakton Neni 3 (1) i Rregullores 343/2003 si përgjegjës respekton të drejtat 
themelore e Bashkimit Evropian”.

47.  Në rastin Melloni v Ministerio Fiscal (çështja C-399/11, aktgjykimi i 26 shkurtit 2013), 
lidhur veçanërisht me çështjen nëse një shtet anëtar i Bashkimit Evropian mund të 
refuzojë ekzekutimin e një urdhër arresti evropian në bazë të nenit 53 të Kartës së të 
Drejtave Themelore për shkak të shkeljes së të drejtave themelore të personit në fjalë të 
garantuara me Kushtetutën kombëtare, CJEU ka gjetur si më poshtë:
“60.  Është e vërtetë që neni 53 i Kartës konfirmon se, kur një akt ligjor i BE-së kërkon 

masa kombëtare zbatuese, autoritetet kombëtare dhe gjykatat mbeten të lira të 
zbatojnë standardet kombëtare të mbrojtjes së të drejtave themelore, me kusht 
që niveli i mbrojtjes i parashikuar nga Karta, siç interpretohet nga Gjykata, dhe 
parësia, uniteti dhe efektshmëria e ligjit të BE-së nuk janë kompromentuar.

61.  Megjithatë, [Vendimi Kornizë] që rregullon urdhërarrestin evropian] nuk lejon që 
Shtetet Anëtare të refuzojnë të ekzekutojnë një urdhër arresti evropian kur personi 
në fjalë është në një nga situatat e parashikuara ...

62. Duhet gjithashtu të kihet parasysh se miratimi i Vendimit Kuadër 2009/299, i 
cili e ka futur atë dispozitë në Vendimin Kuadër 2002/584, synon të përmirësojë 
vështirësitë që lidhen me njohjen reciproke të vendimeve të marra në mungesë 
të personit në gjyqin e tij që rrjedhin nga dallimet midis Shteteve Anëtare në 
mbrojtjen e të drejtave themelore. Ky vendim kornizë ndikon në harmonizimin e 
kushteve të ekzekutimit të një urdhër arresti evropian në rast të një dënimi të dhënë 
në mungesë, që pasqyron konsensusin e arritur nga të gjitha shtetet anëtare lidhur 
me fushëveprimin që do t’i jepet sipas ligjit të BE-së, të drejtave procedurale të 
gëzuara nga persona të dënuar në mungesë, të cilët janë subjekt i një urdhër arresti 
evropian.

63.  Rrjedhimisht, lejimi i një Shteti Anëtar të përdorë nenin 53 të Kartës për të bërë 
dorëzimin e një personi të dënuar në mungesë me kusht që dënimi të jetë i hapur 
për t’u shqyrtuar në Shtetin Anëtar që ka lëshuar, një mundësi që nuk parashikohet 
nën [Vendimin Kornizë] ..., për të shmangur një efekt të kundërt mbi të drejtën 
për gjykim të drejtë dhe të drejtat e mbrojtjes të garantuara me kushtetutën e 
Shtetit Anëtar ekzekutues, duke hedhur dyshime mbi uniformitetin e standardit të 
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mbrojtjes së të drejtave themelore siç përcaktohet në atë vendim kornizë, do të 
dëmtonte parimet e besimit dhe njohjes së ndërsjellë që ky vendim pretendon të 
mbajë dhe do të komprometonte efikasitetin e atij vendimi kornizë.

64. Në dritën e konsideratave të mësipërme, përgjigjja e pyetjes së tretë është se neni 
53 i Kartës duhet të interpretohet se nuk i lejon një Shteti Anëtar të bëjë dorëzimin 
e një personi të dënuar në mungesë me kusht që dënimi të jetë i hapur për t’u 
shqyrtuar në Shtetin Anëtar që lëshon, me qëllim që të shmangë një efekt të kundërt 
mbi të drejtën për një gjykim të drejtë dhe të drejtat e mbrojtjes të garantuara me 
kushtetutën e tij.”

48.  Në rastin e Alpha Bank Qipro Ltd k. Dau Si Senh dhe të tjerët (Rasti C-519/13, 
aktgjykimi i 16 shtatorit 2015), lidhur me zbatimin e Rregullores së (KE) Nr. 1393/2007 
të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 13 nëntor 2007 për shërbimin në shtetet 
anëtare të dokumenteve gjyqësore dhe jashtëgjyqësore në çështjet civile ose tregtare, 
CJEU-ja vendosi:
“30. Prandaj, me qëllim përmirësimin e efikasitetit dhe shpejtësisë së procedurave 

gjyqësore dhe sigurimin e administrimit të duhur të drejtësisë, kjo rregullore 
përcakton parimin e transmetimit të drejtpërdrejtë të dokumenteve gjyqësore dhe 
jashtëgjyqësore ndërmjet Shteteve Anëtare (shih aktgjykimin në Leffler, C 443/03, 
EU : C: 2005: 665, paragrafi 3), e cila ka efektin e thjeshtëzimit dhe përshpejtimit 
të procedurave. Këto objektiva vërehen në recetat 6-8 në preambulën e kësaj 
rregulloreje.

31. Megjithatë, siç ka theksuar Gjykata në shumë raste, këto objektiva nuk mund të 
arrihen duke minuar në asnjë mënyrë të drejtat e mbrojtjes së të adresuarve, të cilat 
rrjedhin nga e drejta për një proces të rregullt, të përcaktuar në paragrafin e dytë 
të nenit 47 të Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian dhe nenit 6 
(1) të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 
Njeriut, nënshkruar në Romë më 4 nëntor 1950 (shih, ndër të tjera, aktgjykimin në 
Alder, C 325 / 11, EU: C: 2012: 824, paragrafi 35 dhe praktika gjyqësore e cituar).”

3. Opinioni 2/13
49.  Në Opinionin 2/13 të 18 dhjetorit 2014 mbi projekt-marrëveshjen që parashikon 

pranimin e Bashkimit Evropian në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, CJEU 
gjeti që drafti i marrëveshjes nuk ishte në përputhje me Traktatin e Bashkimit Evropian. 
Pjesët përkatëse të Opinionit parashikojnë:
“187. Në këtë drejtim, duhet të kihet parasysh, në radhë të parë, se neni 53 i Kartës 

parashikon që asgjë në to nuk duhet të interpretohet si kufizuese ose ndikon 
negativisht në të drejtat themelore të njohura në fushën e zbatimit të tyre nga e 
drejta e BE dhe të drejtën ndërkombëtare dhe me marrëveshjet ndërkombëtare në 
të cilat BE-ja ose të gjitha shtetet anëtare janë palë, përfshirë KEDNJ dhe nga 
kushtetuta e Shteteve Anëtare.

188. Gjykata e Drejtësisë e ka interpretuar këtë dispozitë si kuptim që zbatimi i standardeve 
kombëtare të mbrojtjes së të drejtave themelore nuk duhet të komprometojë nivelin 
e mbrojtjes të parashikuar nga Karta ose parësinë, unitetin dhe efektivitetin e së 
drejtës së BE-së (aktgjykimi në Melloni, BE: C: 2013: 107, paragrafi 60).

189. Për aq sa Neni 53 i KEDNJ-së në thelb rezervon fuqinë e Palëve Kontraktuese për 
të përcaktuar standarde më të larta të mbrojtjes së të drejtave themelore sesa ato të 
garantuara nga KEDNJ, kjo dispozitë duhet të koordinohet me nenin 53 të Kartës, 
siç interpretohet nga ana e Gjykatës së Drejtësisë, në mënyrë që fuqia që u jepet 
Shteteve Anëtare sipas nenit 53 të KEDNJ-së është e kufizuar - në lidhje me të 
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drejtat e njohura nga Karta që korrespondojnë me ato të garantuara nga KEDNJ-ja 
- me atë që është e nevojshme për të siguruar që niveli i mbrojtjes i parashikuar nga 
Karta dhe parësia, uniteti dhe efektshmëria e ligjit të BE-së nuk janë të rrezikuara.

191. Në radhë të dytë, duhet të theksohet se parimi i besimit të ndërsjellë ndërmjet 
Shteteve Anëtare është i një rëndësie thelbësore në ligjin e BE-së, duke pasur 
parasysh se ajo lejon krijimin dhe mirëmbajtjen e një zone pa kufij të brendshëm. 
Ky parim kërkon, veçanërisht për sa i përket fushës së lirisë, sigurisë dhe drejtësisë, 
që secili prej këtyre shteteve, përveç rasteve të jashtëzakonshme, t’i konsiderojë të 
gjitha shtetet e tjera anëtare të jenë në pajtim me ligjin e BE-së dhe veçanërisht me 
të drejtat themelore të njohura nga ligji i BE-së (shih, për këtë qëllim, aktgjykimet 
në N.S. dhe të Tjerë, C 411/10 dhe C 493/10, EU: C: 2011: 865, paragrafët 78 deri 
80 dhe Melloni, BE: C: 2013: 107, paragrafët 37 dhe 63).

192. Prandaj, kur të zbatohet ligji i BE-së, Shtetet Anëtare mund të kërkohen, sipas 
ligjit të BE-së, të supozojnë se të drejtat themelore janë respektuar nga Shtetet 
e tjera Anëtare, në mënyrë që jo vetëm që ata të mos kërkojnë një nivel më të 
lartë të mbrojtjes kombëtare të drejtat nga një Shtet Anëtar tjetër përveç atyre të 
parashikuara nga ligji i BE-së, por, përveç rasteve të jashtëzakonshme, ato nuk 
mund të verifikojnë nëse ky Shtet Anëtar ka respektuar në një rast të veçantë të 
drejtat themelore të garantuara nga BE.

193. Qasja e miratuar në marrëveshjen e parashikuar, e cila është trajtimi i BE-së si 
shtet dhe për t’i dhënë atij një rol identik në çdo aspekt me atë të çdo Pale tjetër 
Kontraktuese, në mënyrë specifike nuk merr parasysh natyrën e brendshme të BE-
së dhe në veçanti, nuk merr në konsideratë faktin se Shtetet Anëtare, për shkak 
të anëtarësimit të tyre në BE, kanë pranuar që marrëdhëniet ndërmjet tyre për 
çështjet që mbulohen nga transferimi i kompetencave nga Shtetet Anëtare në BE 
rregullohen nga ligji i BE-së dhe, nëse kërkohet nga BE-ja, përjashtimin nga çdo 
ligj tjetër.

194. Në masën që KEDNJ-ja, duke kërkuar që BE dhe Shtetet Anëtare të konsiderohen 
Palë Kontraktuese jo vetëm në marrëdhëniet e tyre me Palët Kontraktuese të cilat 
nuk janë Shtete Anëtare të BE por edhe në marrëdhëniet e tyre me njëra-tjetrën, 
duke përfshirë këtu marrëdhëniet e tilla që udhëhiqen nga ligji i BE-së, kërkon nga 
një Shtet Anëtar të kontrollojë që një Shtet tjetër Anëtar ka respektuar të drejtat 
themelore, edhe pse ligji i BE-së imponon një detyrim të mirëbesimit të ndërsjelltë 
midis këtyre Shteteve Anëtare, aderimi ka rrezikun të mposhtte bilancin themelor 
të BE-së dhe minojnë autonominë e ligjit të BE-së.”

4. Dispozitat në lidhje me vendimet paraprake
50.  Neni 234 i Traktatit themelues të Komunitetit Evropian (i zbatueshëm në kohën 

përkatëse dhe i zëvendësuar me nenin 267 të TFEU) lexon si vijon:
“Gjykata e Drejtësisë ka juridiksion për të dhënë vendime paraprake lidhur me:
...
(b) vlefshmërinë dhe interpretimin e akteve të institucioneve të Komunitetit dhe të BQE;
...

Kur një çështje e tillë ngrihet para çdo gjykate ose tribunali të një Shteti Anëtar, ajo 
gjykatë, nëse konsideron se një vendim mbi çështjen është i nevojshëm për të mundësuar 
dhënien e vendimit, kërkojë nga Gjykata e Drejtësisë që të japë një vendim mbi të.

Kur një çështje e tillë ngrihet në një çështje të pazgjidhur përpara një gjykate ose 
tribuanli të një Shteti Anëtar kundër vendimeve të të cilit nuk ka mjet juridik sipas ligjit 
kombëtar, ajo gjykatë do ta ngrejë çështjen para Gjykatës së Drejtësisë.”
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51.  Në çështjen e Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA kundër Ministrisë së 
Shëndetësisë (rasti 283/81, aktgjykimi i 6 tetorit 1982, ECR 3415), Gjykata Evropiane 
shpalli shkallën e detyrimit të vendosur nga ish-neni 177 (3 ) të Traktatit që themelon 
Komunitetin Ekonomik Evropian (ekuivalent me paragrafin e tretë të nenit 234 të 
Traktatit Themelues të Komunitetit Evropian). Ajo vendosi si në vijim:

“Paragrafi i tretë i nenit 177 ... duhet të interpretohet me kuptimin se një gjykatë 
ose tribunal kundër vendimeve të të cilave nuk ka mjet juridik sipas ligjit kombëtar, 
detyrohet, që kur një çështje e së drejtës komunitare të ngrihet para tij, të përmbushë 
detrimin e saj për të sjellë çështjen para Gjykatës së Drejtësisë, përveç nëse ka vërtetuar 
se zbatimi korrekt i së drejtës së Komunitetit është aq i qartë sa të mos lërë hapësirë   
për ndonjë dyshim të arsyeshëm. Ekzistenca e një mundësie të tillë duhet të vlerësohet 
në dritën e karakteristikave specifike të së drejtës komunitare, vështirësive të veçanta 
që i jep interpretimi i saj dhe rrezikut të divergjencave në vendimet gjyqësore brenda 
Komunitetit”.

52.  Fushëveprimi i kësaj jurisprudence u përcaktua më tej në rastin e Ferreira da Silva e 
Brito dhe të Tjerët kundër Estado português (rasti C-160/14, aktgjykimi i 9 shtatorit 
2015), në të cilën CJEU vendosi si më poshtë vijon:
“36. Me pyetjen e saj të dytë, gjykata referuese kërkon të konstatojë nëse, në rrethana 

të tilla si ato në fjalë në procedurën kryesore dhe në veçanti, për shkak të faktit që 
gjykatat më të ulëta kanë dhënë vendime kontradiktore në lidhje me interpretimin 
e konceptit të një “transferimi të një biznesi” në kuptim të nenit 1 (1) të Direktivës 
2001/23, paragrafi i tretë i nenit 267 TFEU duhet të interpretohet si kuptim që një 
gjykatë ose tribunal kundër vendimeve të të cilave nuk ka mjet juridik sipas ligjit 
kombëtar është në parim e detyruar ta referojë çështjen në Gjykatën e Drejtësisë 
për të marrë një interpretim të këtij koncepti.

37.  Në lidhje me këtë, megjithëse është e vërtetë se procedura e parashikuar në nenin 
267 të TFEU është një instrument për bashkëpunimin ndërmjet Gjykatës së 
Drejtësisë dhe gjykatave kombëtare, me anë të së cilës Gjykata u jep gjykatave 
kombëtare pikat e interpretimit të Ligjit të BE-së që ata kanë nevojë për të vendosur 
mosmarrëveshjet para tyre, mbetet fakti se kur nuk ka mjet juridik gjyqësor sipas 
ligjit kombëtar kundër vendimit të një gjykate ose tribunali të një Shteti Anëtar, 
ajo gjykatë në parim është e detyruar për të parashtruar çështjen para Gjykatës së 
Drejtësisë sipas paragrafit të tretë të nenit 267 të TFEU, kur një pyetje në lidhje 
me interpretimin e ligjit të BE-së ngrihet para saj (shih aktgjykimin në Consiglio 
nazionale dei geologi and Autorità garante della concorrenza e del mercato, C 136 
/ 12, EU: C: 2013: 489, paragrafi 25 dhe praktika gjyqësore e cituar).

38.  Sa i përket shkallës së këtij detyrimi, rrjedh nga jurisprudenca e vendosur, duke 
filluar me aktgjykimin në Cilfit dhe të tjerët (283/81, EU: C: 1982: 335), se një 
gjykatë ose tribunal kundër vendimeve të të cilit nuk ka asnjë mjet juridik në 
bazë të ligjit kombëtar është i detyruar, në rast se një çështje e së drejtës së BE-së 
është ngritur para tij, për të përmbushur detyrimin e saj për të parashtruar çështjen 
para Gjykatës së Drejtësisë, përveç nëse ka vërtetuar se çështja e ngritur është e 
parëndësishme ose se dispozita e Ligjit të BE-së në fjalë është interpretuar tashmë 
nga Gjykata ose se zbatimi korrekt i së drejtës së BE-së është aq i qartë sa të mos 
lërë hapësirë   për ndonjë dyshim të arsyeshëm.

39.  Gjykata gjithashtu ka bërë të qartë se ekzistenca e një mundësie të tillë duhet të 
vlerësohet në dritën e karakteristikave specifike të së drejtës së BE-së, vështirësitë 
e veçanta të cilave u jep interpretimi i këtij të fundit dhe rreziku i divergjencave 
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në vendimet gjyqësore brenda Bashkimi Evropian (gjykimi në Transmetimet 
Intermodale, C 495/03, BE: C: 2005: 552, paragrafi 33).

40.  Është e vërtetë se gjykata ose tribunali kombëtar ka përgjegjësinë e vetme për të 
përcaktuar nëse zbatimi korrekt i të drejtës së BE-së është aq i qartë sa të mos lërë 
hapësirë   për ndonjë dyshim të arsyeshëm dhe për të vendosur, për rrjedhojë, të mos 
i referohet Gjykatës një pyetje në lidhje me interpretimin e së drejtës së BE-së e cila 
është ngritur para saj (shih aktgjykimin në Transmetimet Intermodale, C 495/03, 
EU: C: 2005: 552, paragrafi 37 dhe praktika e cituar).

41.  Në vetvete, fakti që gjykatat ose tribunalet e tjera kombëtare kanë dhënë vendime 
kontradiktore nuk është një faktor përcaktues që mund të shkaktojë detyrimin e 
përcaktuar në paragrafin e tretë të nenit 267 TFEU.

42.  Një gjykatë ose tribunal që gjykon në shkallë të fundit mund të mendojë se, edhe 
pse gjykatat më të ulëta kanë interpretuar një dispozitë të së drejtës së BE në një 
mënyrë të veçantë, interpretimi që ai propozon të japë për këtë dispozitë, i cili është 
i ndryshëm nga interpretimi i përqafuar nga gjykatat më të ulëta, është aq e qartë se 
nuk ka asnjë dyshim të arsyeshëm.

43.  Megjithatë, sa i përket fushës në shqyrtim në rastin në fjalë dhe siç është e qartë nga 
paragrafët 24 deri 27 të këtij aktgjykimi, pyetja se si duhet interpretuar koncepti i 
një “transferi të një biznesi” ka shkaktuar një masë të madhe pasigurie nga ana e 
shumë gjykatave dhe tribunaleve kombëtare, të cilat si rrjedhojë e kanë gjetur të 
nevojshme që t’i referohen Gjykatës së Drejtësisë. Kjo pasiguri tregon jo vetëm 
se ka vështirësi në interpretim, por gjithashtu ekziston rreziku i divergjencave në 
vendimet gjyqësore brenda Bashkimit Evropian.

44.  Nga kjo rrjedh se, në rrethana të tilla si ato të çështjes përpara gjykatës referuese, të 
cilat karakterizohen si nga linjat konfliktuale të jurisprudencës në nivel kombëtar 
në lidhje me konceptin e “transferimit të një biznesi” brenda kuptimit të Direktivës 
2001/23 dhe nga fakti se ky koncept shpesh shkakton vështirësi të interpretimit në 
Shtetet e ndryshme Anëtare, një gjykatë ose tribunal kombëtar kundër vendimeve 
të të cilit nuk ka mjet juridik sipas ligjit kombëtar duhet të përmbushë detyrimin e 
tij për t’i referuar Gjykatës, në mënyrë që të shmanget rreziku i një interpretimi të 
gabuar të së drejtës së BE-së.

45.  Prandaj, përgjigjja e pyetjes së dytë është se, në rrethana të tilla si ato të çështjes në 
procedurën kryesore, të cilat karakterizohen nga fakti se ka vendime kontradiktore 
të gjykatave ose tribunave më të ulëta në lidhje me interpretimin e konceptit të një 
“transferim të një biznesi” brenda kuptimit të nenit 1 (1) të Direktivës 2001/23 
dhe nga fakti se ky koncept shpesh shkakton vështirësi në interpretim në Shtetet e 
ndryshme Anëtare, paragrafi i tretë i nenit 267 TFEU duhet të interpretuar si kuptim 
që një gjykatë ose tribunal kundër vendimeve të të cilave nuk ka mjet juridik sipas 
ligjit kombëtar është i detyruar t’i referojë Gjykatës për një vendim paraprak lidhur 
me interpretimin e këtij koncepti”.

B. Dispozitat në lidhje me njohjen dhe zbatimin e vendimeve të huaja në çështjet 
civile dhe tregtare

1. Rregullorja nr. 44/2001 (Brukseli I): versioni i aplikuar në këtë rast
(a) Teksti i Rregullores

44.  Rregullorja e Këshillit (EC) Nr. 44/2001 e datës 22 dhjetor 2000 mbi juridiksionin 
dhe njohjen dhe zbatimin e vendimeve në çështjet civile dhe tregtare (“Rregullorja e 
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Brukselit”) hyri në fuqi më 1 mars 2002. Ajo zëvendësoi Konventën e Brukselit mbi 
Juridiksionin dhe Zbatimin e Vendimeve në Çështjet Civile dhe Tregtare të 27 shtatorit 
1968 dhe ishte detyrues për të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian me përjashtim 
të Danimarkës. Dispozitat e cituara më poshtë, të cilat ishin të zbatueshme në rastin 
aktual, mbetën në fuqi deri më 10 janar 2015, datën e hyrjes në fuqi të versionit të ri të 
rishikuar, të njohur si “Brukseli I bis”.

54. Paragrafët 16 deri 18 të Preambulës së Rregullores Nr. 44/2001 janë si vijon:
“(16) Besimi i ndërsjellë në administrimin e drejtësisë në Komunitet justifikon gjykimet 

e dhëna në një Shtet Anëtar të njihen automatikisht pa pasur nevojë për ndonjë 
procedurë përveç në rastet e mosmarrëveshjes.

(17) Në bazë të të njëjtit parim të besimit reciprok, procedura për të bërë të zbatueshëm 
në një Shtet Anëtar një vendim të dhënë në një tjetër duhet të jetë efikas dhe i 
shpejtë. Për këtë qëllim, deklarata se një aktgjykim është i zbatueshëm, duhet të 
lëshohet praktikisht automatikisht pas kontrolleve thjesht formale të dokumenteve 
të ofruara, pa qenë e mundur që gjykata të ngrejë kryesisht ndonjë nga arsyet për 
moszbatimin e parashikuar nga kjo Rregullore.

(18) Sidoqoftë, respektimi i të drejtave të mbrojtjes do të thotë se i pandehuri duhet 
të jetë në gjendje të ankohet në një procedurë kontestuese kundër deklaratës së 
zbatueshmërisë nëse ai e konsideron një nga arsyet për moszbatimin e tij. Procedurat 
e dëmshpërblimit duhet gjithashtu të jenë në dispozicion të paraqitësit të kërkesës, 
kur kërkesa e tij për deklarimin e zbatueshmërisë është refuzuar.”

55. Nenet përkatëse të Rregullores lexojnë si vijon:
Neni 26
“1.  Kur një i paditur me vendbanim në një Shtet Anëtar është paditur në një gjykatë 

të një Shteti tjetër Anëtar dhe nuk hyn në një paraqitje, gjykata deklaron kryesisht 
se nuk ka juridiksion nëse kompetenca e saj nuk rrjedh nga dispozitat e kësaj 
Rregulloreje.

2.  Gjykata do të pezullojë procedurën për aq kohë sa nuk tregohet se i pandehuri 
ka qenë në gjendje të marrë dokumentin që fillon procedurën ose dokumentin 
ekuivalent në kohë të mjaftueshme për t’i mundësuar atij që të rregullojë mbrojtjen 
e tij ose që të gjitha hapat e nevojshëm janë marrë për këtë qëllim.

... “
Neni 33
“1.  Një vendim i dhënë në një Shtet Anëtar do të njihet në Shtetet e tjera Anëtare pa 

kërkuar ndonjë procedurë të veçantë.
2.  Çdo palë e interesuar që ngre njohjen e një aktgjykimi si çështje kryesore në një 

mosmarrëveshje, në përputhje me procedurat e parashikuara në nenet 2 dhe 3 të 
këtij kreu, mund të aplikojë për një vendim që aktgjykimi të njihet.

Neni 34
“Nuk do të njihet një gjykim:
1.  nëse njohja e tillë është qartazi në kundërshtim me politikën publike në Shtetin 

Anëtar në të cilin kërkohet njohja;
2.  kur është dhënë në mungesë të paraqitjes, nëse të pandehurit nuk i është dorëzuar 

dokumenti që ka filluar procedurën ose një dokument të barasvlershëm në kohë 
të mjaftueshme dhe në atë mënyrë që t’i mundësojë atij të rregullojë mbrojtjen 
e tij, përveç nëse i pandehuri nuk arriti të fillonte procedurat për të kundërshtuar 
aktgjykimin kur ishte e mundur për ta bërë këtë;

... “
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Neni 35
“1.  Për më tepër, një vendim nuk do të njihet nëse është në kundërshtim me Nenet 3, 4 

ose 6 të Kapitullit II, ose në një rast të parashikuar në Nenin 72.
2.  Në shqyrtimin e arsyeve të juridiksionit të përmendur në paragrafin e mësipërm, 

gjykata ose autoriteti i adresuar do të jetë i detyruar nga gjetjet e fakteve në të cilat 
gjykata e Shtetit Anëtar të origjinës e ka bazuar juridiksionin e tij.

3.  Në varësi të paragrafit 1, juridiksioni i gjykatës së Shtetit Anëtar të origjinës nuk 
mund të rishikohet. ...”

Neni 36
“Në asnjë rrethanë nuk mund të shqyrtohet një vendim i huaj për sa i përket 

përmbajtjes së tij.”
Neni 37 (1)

“Gjykata e Shtetit Anëtar në të cilin kërkohet njohja e aktgjykimit të dhënë në 
një Shtet tjetër Anëtar mund të pezullojë procedurën nëse është parashtruar ankesë e 
zakonshme kundër aktgjykimit”.
Neni 38 (1)

“Një vendim i dhënë në një Shtet Anëtar dhe i zbatueshëm në atë Shtet do të 
zbatohet në një Shtet tjetër Anëtar kur, me kërkesën e çdo pale të interesuar, është 
shpallur i zbatueshëm atje”.
Neni 41

“Aktgjykimi shpallet i zbatueshëm ... pa ndonjë rishqyrtim sipas neneve 34 dhe 35. 
Pala ndaj të cilës kërkohet përmbarimi në këtë fazë të procedurës nuk ka të drejtë të bëjë 
ndonjë parashtresë mbi kërkesën.”
Neni 43
“1.  Vendimi mbi kërkesën për deklarimin e zbatueshmërisë mund të ankohet nga secila 

palë.
...
3.  Ankimi do të trajtohet në përputhje me rregullat që rregullojnë procedurën në 

çështje kontradiktore.”
Neni 45
“1.  Gjykata me të cilën paraqitet ankesë sipas nenit 43 ... do të refuzojë ose revokojë 

një deklaratë të zbatueshmërisë vetëm në një nga arsyet e specifikuara në nenet 34 
dhe 35. Ajo do të japë vendimin e saj pa vonesë.

2.  Në asnjë rrethanë nuk mund të shqyrtohet aktgjykimi i huaj për sa i përket 
përmbajtjes së tij.”

Neni 46 (1)
“Gjykata në të cilën është parashtruar ankesë sipas nenit 43 ... mundet, me kërkesën 

e palës kundër të cilës kërkohet përmbarimi, të ndërpresë procedurën nëse ankesa e 
zakonshme është paraqitur kundër aktgjykimit në Shtetin Anëtar të origjinës ose nëse 
koha për një ankesë të tillë ende nuk ka skaduar; në rastin e fundit, gjykata mund të 
specifikojë kohën brenda së cilës duhet të depozitohet një ankesë e tillë.”
Neni 54

“Gjykata ose autoriteti kompetent i një shteti anëtar, kur është dhënë një aktgjykim, 
lëshon, me kërkesë të çdo pale të interesuar, një certifikatë duke përdorur formularin 
standard në Aneksin V të kësaj Rregulloreje.”
(b) Memorandum shpjegues në lidhje me propozimin për një Rregullore

56.  Sa i përket çështjes në fjalë, memorandumi shpjegues në lidhje me propozimin për një 
Rregullore të Këshillit (KE) mbi juridiksionin dhe njohjen dhe zbatimin e vendimeve 
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në çështjet civile dhe tregtare paraqitur nga Komisioni (dokumenti COM / 99/0348 
përfundimtare, botuar në Fletoren Zyrtare të Komuniteteve Evropiane C 376 E të datës 
28 dhjetor 1999, f. 1-17) deklaroi si në vijim:
“2.2. Baza ligjore

Çështja e mbuluar nga Konventa [Bruksel] tani është në kuadër të nenit 65 të 
Traktatit; baza ligjore për këtë propozim është Neni 61 (c) i këtij Traktati.

Forma e zgjedhur për instrumentin - një rregullore - garantohet nga një numër 
konsiderash. Shteteve anëtare nuk mund ti lihet në diskrecionin jo vetëm përcaktimi i 
rregullave të juridiksionit, qëllimi i të cilave është të arrihet siguri në ligj për të mirën e 
individëve dhe operatorëve ekonomik, por edhe procedurat për njohjen dhe zbatimin e 
vendimeve, të cilat duhet të jenë të qarta dhe uniform në të gjitha Shtetet Anëtare.

Seksioni 2 – Zbatimi
Ky seksion përshkruan procedurën që duhet ndjekur ose për njohjen zyrtare ... ose 

për një deklaratë të zbatueshmërisë në një Shtet Anëtar tjetër nga shteti i origjinës së 
aktgjykimit. Qëllimi i kësaj procedure, natyrisht, është që të deklarohet një aktgjykim i 
zbatueshëm në shtetin e origjinës të zbatueshme; nuk ka efekt në ekzekutimin aktual të 
aktgjykimit në Shtetin Anëtar të adresuar. Procedura është e drejtuar drejt marrjes së një 
vendimi të shpejtë. Ndryshime të konsiderueshme janë bërë në përputhje me mekanizmin 
e Konventës së Brukselit. Për një gjë, gjykata ose autoriteti përgjegjës për shpalljen 
e aktgjykimit të zbatueshëm në Shtetin Anëtar të adresuar nuk ka kompetencë për të 
proceduar vetë për shqyrtimin e arsyeve për moszbatimin e aktgjykimit të parashikuar 
në nenet 41 dhe 42. Këto mund të rishikohen, edhe nëse munden, vetëm gjatë një ankese 
nga pala kundër të cilës është autorizuar përmbarimi. Gjykata ose autoriteti kompetent 
është i kufizuar në kryerjen e kontrolleve formale mbi dokumentet e paraqitura në 
mbështetje të kërkesës; ato përcaktohen nga Rregullorja. Për më tepër, arsyet për 
mosnjohjen ose moszbatimin e vendimit janë ngushtuar në mënyrë të konsiderueshme.

...
Neni 41 [që korrespondon me nenin 34 të Rregullores së KE]
Ky nen përcakton bazat e vetme në të cilat një gjykatë e paraqitur për ankesë mund 

të refuzojë ose të revokojë një deklaratë të zbatueshmërisë. Këto arsye janë ripunuar në 
mënyrë kufizuese për të përmirësuar lëvizjen e lirë të gjykimeve.

Për një gjë, shtimi i fjalorit “dukshëm” në pikën 1 nënvizon natyrën e 
jashtëzakonshme të terrenit të politikës publike. Për një tjetër, toka më së shumti e 
mbështetur nga debitorët për të kundërshtuar zbatimin është ndryshuar për të shmangur 
abuzimet e procedurës. Për të parandaluar përjashtimin e përmbarimit, do të jetë e 
mjaftueshme që i pandehuri i pagjetur në Shtetin e origjinës të jetë njoftuar në kohë të 
mjaftueshme dhe në mënyrë të tillë që t’i mundësojë atij që të rregullojë mbrojtjen e tij. 
Një parregullsi e thjeshtë zyrtare në procedurën e shërbimit nuk do të ndalojë njohjen 
ose zbatimin nëse nuk e ka penguar debitorin nga rregullimi për mbrojtjen e tij. Për 
më tepër, nëse debitori ishte në pozitë për të apeluar në shtetin e origjinës për shkak 
të një parregullsi procedurale dhe nuk e ka bërë këtë, ai nuk ka të drejtë të përdorë atë 
parregullsi procedurale si bazë për refuzimin ose revokimin e një deklarate në shtetin e 
adresuar . ...”
(c) praktika gjyqësore e CJEU

57.  Në çështjen e Klomps kundër Michel (rasti C-166/80, aktgjykimi i 16 qershorit 1981, 
ECR 1593), CJEU përcaktoi më tej fushën e garancive të parashikuara në nenin 27 
(2) të Konventës së Brukselit pjesë e nenit 34 (2) të Rregullores së Brukselit I). Ajo 
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konstatoi se dispozita në fjalë mbeti e zbatueshme kur i pandehuri kishte parashtruar 
një kundërshtim kundër aktgjykimit të dhënë në mungesë dhe një gjykatë të Shtetit në 
të cilin ishte dhënë aktgjykimi e kishte kundërshtuar si të papranueshme për shkak se 
afati për të dorëzuar kundërshtimi kishte skaduar. Për më tepër, edhe kur një gjykatë në 
shtetin e origjinës kishte vendosur, në procedura të ndara kundërshtuese, shërbimi ishte 
kryer siç duhet, Neni 27 (2) ende kërkonte nga gjykata në të cilën kërkohej përmbarimi 
për të shqyrtuar nëse shërbimi ishte kryer në kohë të mjaftueshme për t’i mundësuar të 
pandehurit që të rregullojë mbrojtjen e tij.

58. Në aktgjykimin e saj në ASML Netherlands BV v Semiconductor Industry Services 
GmbH (SEMIS), përmendur më lart, CJUE u thirr për të dhënë një vendim nëse kushtet 
që duhet të ishin “të mundshme”, në kuptim të nenit 34 (2), në kuptimin e Rregullores së 
Brukselit I, për të filluar procedurat për të kundërshtuar aktgjykimin e mospërmbushjes, 
ajo kërkoi që aktgjykimi t’i ishte dorëzuar sipas rregullave të paditurit ose nëse ishte e 
mjaftueshme që ky i fundit të ishte në dijeni të ekzistencës së tij në fazën e procedurat 
e zbatimit në shtetin në të cilin është kërkuar përmbarimi. CJEU-ja miratoi arsyetimin e 
mëposhtëm:
“20. ... Neni 34 (2) i Rregullores 44/2001 nuk kërkon domosdoshmërisht dokumentin që 

ka filluar procedurën për t’u shërbyer në mënyrë të rregullt, por kërkon që të drejtat 
e mbrojtjes të respektohen në mënyrë efektive.

21.  Së fundmi, neni 34 (2) parashikon një përjashtim nga baza për refuzimin e njohjes 
ose ekzekutimit të një vendimi, domethënë në rastin kur i padituri nuk ka filluar 
procedurën për të kundërshtuar aktgjykimin kur është e mundur për të për ta bërë 
këtë.

22.  Prandaj, neni 34 (2) i Rregullores 44/2001 duhet të interpretohet në dritën e 
objektivave dhe skemës së kësaj rregulloreje.

23. Së pari, sa i përket objektivave të kësaj rregulloreje, është e qartë nga recitimet e 
2, 6, 16 dhe 17 në preambulën se ajo synon të sigurojë lëvizjen e lirë të vendimeve 
nga Shtetet Anëtare në çështjet civile dhe tregtare duke thjeshtuar formalitetet me 
qëllim njohjen dhe zbatimin e shpejtë dhe të thjeshtë të tyre.

24.  Sidoqoftë, ky objektiv nuk mund të arrihet duke minuar në asnjë mënyrë të drejtën 
për një gjykim të drejtë ...

25.  E njëjta kërkesë paraqitet në recitën e 18-të në preambulën e Rregullores nr. 
44/2001, në bazë të së cilës respekti për të drejtat e mbrojtjes do të thotë se i padituri 
duhet të jetë në gjendje të ankohet në një procedurë kontestuese kundër deklaratës 
së zbatueshmërisë nëse ai e konsideron një nga arsyet për moszbatimin e saj.

...
29.  Së dyti, në lidhje me skemën e përcaktuar me Rregulloren nr. 44/2001 lidhur me 

njohjen dhe zbatimin, duhet të respektohet ... se respektimi i të drejtave të mbrojtjes 
së të paditurit në mungesë të paraqitjes është siguruar me një shqyrtim të dyfishtë.

30.  Në procedurën fillestare në shtetin në të cilin është dhënë aktgjykim, rrjedh nga 
zbatimi i kombinuar i neneve 26 (2) të Rregullores nr. 44/2001 dhe nenit 19 (1) 
të Rregullores nr. 1348/2000, që gjykata që shqyrton çështjen duhet të pezullojë 
procedurën për aq kohë sa nuk tregohet se i pandehuri ka qenë në gjendje të 
marrë dokumentin që ka filluar procedurën ose dokumentin ekuivalent në kohë të 
mjaftueshme për t’i mundësuar atij që të rregullojë mbrojtjen e tij ose që të gjitha 
hapat e nevojshëm janë marrë për këtë qëllim.

31.  Nëse gjatë procedurës së njohjes dhe ekzekutimit në shtetin në të cilin kërkohet 
përmbarimi, i padituri  fillon procedurën kundër një deklarate të zbatueshmërisë të 
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lëshuar në Shtetin ku është dhënë aktgjykimi, gjykata që e shqyrton veprimin mund 
ta gjejë të nevojshme për të shqyrtuar një bazë për mosnjohjen ose zbatimin, siç 
është ajo referuar në nenin 34 (2) të Rregullores nr. 44/2001.

32.  Në dritë të këtyre konsideratave duhet të vërtetohet nëse, kur nuk është dorëzuar 
aktgjykimi i mospagimit, fakti i thjeshtë se personi ndaj të cilit kërkohet ekzekutimi 
i aktgjykimit ishte i vetëdijshëm për ekzistencën e tij në fazën e zbatimit të 
mjaftueshme për të justifikuar konkluzionin se ishte e mundur për të, brenda 
kuptimit të nenit 34 (2) të Rregullores nr. 44/2001, të fillonte procedurat për të 
kundërshtuar këtë aktgjykim.

33.  Është e zakonshme që, në çështjen në procedurë kryesore, aktgjykimi i mospagimit 
nuk i është dorëzuar të pandehurit, kështu që ky i fundit nuk ishte në dijeni të 
përmbajtjes së tij.

34. Meqë qeveria austriake, gjermane, holandeze dhe polake dhe Komisioni i 
Komuniteteve Evropiane kanë argumentuar me të drejtë në vërejtjet e tyre të 
paraqitura në Gjykatë, fillimi i procedimit kundër aktgjykimit është i mundur vetëm 
nëse personi që ka sjellë këto procedura ka qenë në gjendje të njohë përmbajtjen 
e tij, faktin e thjeshtë se personi në fjalë është në dijeni të ekzistencës së atij 
aktgjykimi është i pamjaftueshëm në këtë drejtim.

35.  Në mënyrë që i padituri të ketë mundësinë të ngrejë procedurat që i mundësojnë 
atij të ushtrojë të drejtat e tij, siç parashikohet në jurisprudencën e përcaktuar në 
paragrafët 27 dhe 28 të këtij aktgjykimi, ai duhet të jetë në gjendje të njohë arsyet 
e aktgjykimit të mospërmbushjes për t’i kundërshtuar ato në mënyrë efektive.

36.  Nga kjo rrjedh se vetëm njohja e të paditurit nga përmbajtja e aktgjykimit të 
mospërmbushjes, në përputhje me kërkesat e respektimit të të drejtave të mbrojtjes 
dhe ushtrimit efektiv të këtyre të drejtave, është e mundur që i padituri, brenda 
kuptimit të nenit 34 (2) të Rregullores nr. 44/2001, për të filluar procedurat për 
të kundërshtuar këtë aktgjykim para gjykatave të shtetit në të cilin është dhënë 
aktgjykimi.

... 
39.  Neni 34 (2) i Rregullores 44/2001 nuk do të thotë megjithatë se të pandehurit 

duhet të ndërmarrë hapa shtesë që shkojnë përtej kujdesit normal në mbrojtjen e të 
drejtave të tij, të tilla si ato që konsistojnë në njohjen e përmbajtjes së një aktgjykim 
të dorëzuar në një Shtet tjetër Anëtar.

40.  Rrjedhimisht, për të justifikuar konkluzionin se ishte e mundur që një i pandehur të 
fillonte procedurat për të kundërshtuar një aktgjykim të mospërmbushur kundër tij, 
në kuptim të nenit 34 (2) të Rregullores 44/2001, ai duhet të ketë qenë në dijeni të 
përmbajtja e atij vendimi, që supozon se i është shërbyer atij.

...
49.  Në dritën e të gjitha arsyeve të mësipërme, përgjigjja e pyetjeve të parashtruara 

duhet të jetë që neni 34 (2) i Rregullores 44/2001 duhet të interpretohet si kuptim 
që është ‘e mundur’ për një të pandehur të kundërshtojë një gjykim të parazgjedhur 
kundër tij vetëm nëse ai në fakt e njohu përmbajtjen e tij, sepse iu dorëzua atij në 
kohë të mjaftueshme për t’i mundësuar atij që të organizonte mbrojtjen e tij para 
gjykatave të shtetit në të cilin është dhënë aktgjykimi”.

59.  Në rastin e Bernardus Hendrikman dhe Maria Feyen kundër Magenta Druck & Verlag 
GmbH (rasti C-78/95, aktgjykimi i 10 tetorit 1996, ECR I-4943), CJEU gjeti se kur ishte 
iniciuar procedurë kundër një personi pa njohuria e tij dhe avokati i tij ishte shfaqur në 
emër të tij, por pa autorizimin e tij, i pandehuri ende duhet të konsiderohej se ishte “në 
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mungesë të paraqitjes” brenda kuptimit të nenit 27 (2) të Konventës së Brukselit, edhe 
nëse procedurat para gjykatës së parë ku ishte bërë procedura ndër palët.

60.  Në Agjencinë Tregtare Ltd v Seramico Investments Ltd (Rasti C-619/10, aktgjykimi 
i 6 shtatorit 2012), CJEU u thirr për të dhënë një vendim nëse aktgjykimi i dhënë në 
mungesë të paraqitjes në Shtetin Anëtar të origjinës është shoqëruar me certifikatën e 
referuar në Aneksin V të Rregullores së Brukselit I, gjykata e Shtetit Anëtar në të cilin 
është kërkuar përmbarimi mund të kontrollojë nëse informacioni në çertifikatë ishte në 
përputhje me provat. CJEU ka gjetur si më poshtë:
“32.  Në mënyrë të veçantë në lidhje me bazën e përmendur në nenin 34 (2) të Rregullores 

44/2001, të cilës i referohet neni 45 (1) i saj, duhet të konsiderohet se synon të 
sigurojë që të drejtat e mbrojtjes së të pandehurit në mungesë dhënë në Shtetin 
Anëtar të origjinës janë vërejtur me një shqyrtim të dyfishtë ... Në këtë sistem, kur 
paraqitet ankesë, gjykata e Shtetit Anëtar në të cilin kërkohet përmbarimi duhet 
të refuzojë ose të revokojë zbatimin e një vendimi të huaj të dhënë në mungesë 
të paraqitjes nëse të pandehurit nuk i është dorëzuar dokumenti që ka filluar 
procedurën ose me një dokument të barasvlershëm në kohë të mjaftueshme dhe 
në mënyrë të tillë që t’i mundësojë atij të rregullojë mbrojtjen e tij, përveç nëse i 
pandehuri nuk ka filluar procedurën për të kundërshtuar aktgjykimin, nëse ishte e 
mundur që ai të vepronte kështu.

33.  Në këtë kontekst, është e zakonshme që nëse të pandehurit i është dorëzuar 
dokumenti që ka filluar procedurën është një aspekt relevant i vlerësimit të 
përgjithshëm të një natyre faktike ..., e cila duhet të kryhet nga gjykata e Shtetit 
Anëtar në të cilën kërkohet përmbarimi për të konstatuar nëse i pandehuri ka kohën 
e nevojshme për të përgatitur mbrojtjen e tij ose për të ndërmarrë hapat e nevojshëm 
për të parandaluar një vendim të dorëzuar në mungesë të paraqitjes.

34.  Duke qenë kështu, duhet të vërehet se fakti që aktgjykimi i huaj shoqërohet nga 
certifikata nuk mund të kufizojë fushën e vlerësimit që duhet bërë në bazë të 
kontrollit të dyfishtë, nga gjykata e Shtetit Anëtar në të cilin është kërkuar zbaimi, 
pasi të shqyrtojë bazën për kundërshtim të përmendur në nenin 34 (2) të Rregullores 
nr. 44/2001.

...
36.  Tjetra, pasi që gjykata ose autoriteti kompetent për lëshimin e kësaj çertifikate nuk 

është domosdoshmërisht i njëjtë me atë që ka dhënë aktgjykimin, zbatimi i të cilit 
kërkohet, ky informacion mund të ketë vetëm vlerë prima facie. Kjo rrjedh edhe 
nga fakti se prodhimi i certifikatës nuk është i detyrueshëm, pasi që në mungesë të 
tij, në përputhje me nenin 55 të Rregullores nr. 44/2001, gjykata në Shtetin Anëtar 
në të cilin kërkohet përmbarimi i cili ka juridiksion për të lëshuar deklaratën e 
zbatueshmëria mund të pranojë një dokument të barasvlershëm ose, nëse konsideron 
se ka informata të mjaftueshme, nuk e kërkon kërkesën e prodhimit të tij.

37.  Së fundi, ... duhet të theksohet se, siç është e qartë nga formulimi i Aneksit V 
të rregullores, informacioni i përfshirë në çertifikatë është i kufizuar në ‘[d] ete 
e shërbimit të dokumentit që fillon procedurën, ku aktgjykimi është dhënë në 
mungesë të paraqitjes ‘, pa përmendur ndonjë informacion tjetër që ndihmon për të 
konstatuar nëse i pandehuri ka qenë në gjendje të mbrojë veten si në veçanti mjetet 
e shërbimit ose adresën ku shërbimi është kryer.

38.  Nga kjo rezulton se, kur shqyrton bazën për kundërshtim të përcaktuar në nenin 34 
(2) të Rregullores 44/2001, të cilës i referohet neni 45 (1), gjykata e Shtetit Anëtar 
në të cilin kërkohet përmbarimi ka juridiksion të kryejë një vlerësim të pavarur të 
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të gjitha provave dhe në këtë mënyrë të konstatojë, aty ku është e nevojshme, nëse 
kjo dëshmi është në përputhje me informacionin në çertifikatë, me qëllim që së pari 
të vendoset nëse i pandehuri në mungesë të paraqitjes i është dorëzuar dokumentit 
procedurat dhe, së dyti, nëse shërbimi është kryer në kohë të mjaftueshme dhe në 
atë mënyrë që t’i mundësojë atij që të rregullojë mbrojtjen e tij.

...
43.  Lidhur me këtë, Gjykata tashmë ka konsideruar se nga paragrafet 16 deri në 18 

në preambulën e Rregullores 44/2001 rezulton se sistemi i ankesave për të cilat 
ajo parashikon kundër njohjes ose ekzekutimit të aktgjykimit synon të krijojë një 
ekuilibër të drejtë midis, nga njëra anë, besimit të ndërsjellë në administrimin e 
drejtësisë në Bashkim dhe, nga ana tjetër, respektit për të drejtat e mbrojtjes, që do 
të thotë se i pandehuri duhet, aty ku është e nevojshme, të jetë në gjendje të apelojë 
në një procedurën kontradiktore kundër deklaratës së zbatueshmërisë nëse ai e 
konsideron një nga arsyet për moszbatimin e përmbarimit (shih, për këtë qëllim, 
çështja C 420/07 Apostolides [2009] ECR I 3571, paragrafi 73).

...
46.   Duke marrë parasysh të gjitha arsyet e mësipërme, përgjigjja e pyetjes së parë 

është se neni 34 (2) i Rregullores 44/2001, të cilit i referohet neni 45 (1), lexohet 
së bashku me recitimet 16 dhe 17 në preambul, duhet të interpretohet se, kur i 
pandehuri sjell një padi kundër deklarimit të zbatueshmërisë së një aktgjykimi të 
dhënë në mungesë të paraqitjes në Shtetin Anëtar të origjinës, i cili shoqërohet 
me certifikatën, duke pretenduar se atij nuk i është dorëzuar dokumenti që fillon 
procedurën, gjykata e Shtetit Anëtar në të cilin kërkohet përmbarimi dhe shqyrton 
veprimin, ka juridiksion për të verifikuar që informacioni në atë certifikatë është në 
përputhje me provat”.

61. Në rastin e Apostolides v Orams (rasti C-420/07, aktgjykimi i 28 prillit 2009, ECR 
I-3571), ndërkohë, CJEU deklaroi:
“55. Si pikë paraprake, duhet të kujtojmë se neni 34 i Rregullores 44/2001 duhet të 

interpretohet në mënyrë strikte, për aq sa ai përbën një pengesë për arritjen e një 
prej objektivave themelore të kësaj rregulloreje ... Sa i përket, më saktë, klauzols së 
politikës publike në nenin 34 (1) të rregullores, mund të mbështetet vetëm në raste 
të jashtëzakonshme ...

...
73. ... nga paragrafi 16 deri në 18 në preambulën e rregullores 44/2001, del se sistemi i 

ankesave për të cilat ajo parashikon njohjen ose zbatimin e një aktgjykimi synon 
të krijojë një ekuilibër të drejtë midis, nga njëra anë, besimit të ndërsjellë në 
administrimin e drejtësisë në Bashkim, i cili justifikon gjykimet e dhëna në një 
Shtet Anëtar që, si rregull, njihen dhe shpallen automatikisht të zbatueshme në një 
Shtet tjetër Anëtar dhe, nga ana tjetër, respektimit të të drejtave e mbrojtjes, që do 
të thotë se i pandehuri, kur është e nevojshme, duhet të jetë në gjendje të ankohet 
në një procedurë kontestuese kundër deklaratës së ekzekutimit nëse ai e konsideron 
një nga arsyet për moszbatimin e tij.

74. Gjykata ka pasur rastin, në çështjen C-283/05 ASML [2006] ECR I-12041, të bëjë 
të qartë dallimet ndërmjet nenit 34 (2) të Rregullores 44/2001 dhe nenit 27 (2) të 
Konventës së 27 shtatorit 1968 mbi Kompetencat dhe Zbatimin e Vendimeve në 
Çështjet Civile dhe Tregtare ...

75. Neni 34 (2) i Rregullores 44/2001, ndryshe nga neni 27 (2) i Konventës, nuk 
kërkon domosdoshmërisht dokumentin që ka filluar procedurën për t’u shërbyer 
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në mënyrë të rregullt, por kërkon që të drejtat e mbrojtjes të jenë respektuar në 
mënyrë efektive...

76. Sipas neneve 34 (2) dhe 45 (1) të Rregullores nr. 44/2001, njohja ose zbatimi i 
aktgjykimit të mospërfilljes duhet të refuzohet, nëse ka ankesë, nëse të pandehurit 
nuk i është dorëzuar dokumenti që ka themeluar procedurën ose me një dokument 
të barasvlershëm në kohë të mjaftueshme dhe në atë mënyrë që t’i mundësojë atij 
që të rregullojë mbrojtjen e tij, përveç nëse i pandehuri nuk ka filluar procedurën 
për të kundërshtuar këtë aktgjykim para gjykatave të Shtetit Anëtar të origjinës kur 
është e mundur për të për ta bërë këtë gjë.

77. Nga formulimi i këtyre dispozitave del qartë se një aktgjykim i mospërfillur i 
dhënë në bazë të një dokumenti që fillon procedurën, i cili nuk i është dorëzuar 
të pandehurit në kohë të mjaftueshme dhe në atë mënyrë që t’i mundësojë atij që 
të rregullojë mbrojtjen e tij, duhet të njihet nëse ai nuk ka marrë iniciativën për të 
apeluar kundër atij aktgjykimi kur ka qenë e mundur që ai ta bëjë këtë.

...
80. Në dritën e sa më sipër, përgjigjja për pyetjen [e përmendur për një vendim 

paraprak] është se njohja ose zbatimi i aktgjykimit të marë në mungesë nuk mund 
të refuzohet sipas nenit 34 (2) të Rregullores Nr. 44/2001 kur i pandehuri ishte në 
gjendje të fillonte procedurat për të kundërshtuar aktgjykimin e mospërmbushjes 
dhe ato procedura i bënë të mundur që ai të argumentonte se atij nuk i ishte dorëzuar 
dokumenti që themeloi procedurën ose me dokumentin ekuivalent në kohë të 
mjaftueshme dhe në atë mënyrë që t’i mundësonte atij caktoni mbrojtjen e tij”.

2. Rregullorja nr. 1215/2012 (Brukseli I bis): versioni i ri i rishikimit
62.  Versioni i rishikuar i Rregullores së Brukselit I (i njohur si “Brukseli I bis”), i paraqitur 

me Rregulloren (EU) Nr 1215/2012 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 12 
dhjetor 2012 mbi juridiksionin dhe njohjen dhe zbatimin e gjykimeve në çështjet civile 
dhe tregtare (riformulimi), hyri në fuqi më 10 janar 2015.

63.  Neni 39 i versionit të ri shfuqizoi deklaratën e procedurës së ekzekutimit (exequatur) 
dhe përcaktoi parimin e zbatueshmërisë automatike të vendimeve të dhëna në një Shtet 
tjetër Anëtar. Ai parashikon si vijon:

“Një vendim i dhënë në një Shtet Anëtar i cili është i zbatueshëm në atë Shtet 
Anëtar do të jetë i zbatueshëm në Shtetet e tjera Anëtare pa kërkuar ndonjë deklaratë të 
zbatueshmërisë”.

64.  Megjithatë, neni 45 (1) i versionit të ri përsërit kushtet e nenit 34 (2) të Rregullores së 
Brukselit I:
“Me aplikimin e çdo pale të interesuar, njohja e aktgjykimit do të refuzohet:
(a) nëse njohja e tillë është qartësisht në kundërshtim me politikën publike (ordre public) 

në Shtetin Anëtar të adresuar;
(b) kur aktgjykimi është dhënë në mungesë, nëse të pandehurit nuk i është dorëzuar  

dokumenti që ka filluar procedurën ose një dokument i barasvlershëm në kohë 
të mjaftueshme dhe në atë mënyrë që t’i mundësojë atij të rregullojë mbrojtjen 
e tij, përveç nëse i pandehuri nuk arriti të fillonte procedurat për të kundërshtuar 
aktgjykimin kur ishte e mundur për ta bërë këtë;

... “

C. Dispozitat në lidhje me dorëzimin e dokumenteve gjyqësore

65.  Para datës së hyrjes së Qipros dhe Letonisë në Bashkimin Evropian, 1 maj 2004, 
shërbimi i dokumenteve gjyqësore ndërmjet dy vendeve u qeveris nga Konventa e 
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Hagës e datës 15 nëntor 1965 mbi Shërbimin jashtë vendit të dokumenteve gjyqësore 
dhe jashtëgjyqësore në Çështjet Civile ose Tregtare, të cilat u ratifikuan nga Qipro (ku 
hyri në fuqi më 1 qershor 1983) dhe nga Letonia (ku hyri në fuqi më 1 nëntor 1995). 
Kjo Konventë zbatohet në të gjitha rastet kur një dokument gjyqësor ose jashtëgjyqësor 
duhet të transmetohet për shërbim jashtë vendit, përveçse kur nuk dihet adresa e personit 
që duhet të njihet me dokumentin.

66.  Që nga hyrja e Qipros dhe Letonisë në Bashkimin Evropian më 1 maj 2004, shërbimi 
i dokumenteve gjyqësore është rregulluar nga Rregullorja e KE-së për shërbimin në 
Shtetet Anëtare të dokumenteve gjyqësore dhe jashtëgjyqësore në çështjet civile ose 
tregtare. Versioni i parë i Rregullores 1348/2000 e datës 29 maj 2000 është shfuqizuar 
dhe zëvendësuar më 30 dhjetor 2007 me një version të ri (Rregullorja (KE) Nr 1393/2007 
e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit i 13 nëntorit 2007).

III. LIGJI RELEVANT I SHTETIT TË PADITUR

67.  Në kohën materiale, seksionet përkatëse të Ligjit të Procedurës Civile të Letonisë 
(Civilprocesa likums) lexojnë si vijon:

Seksioni 8 (1)
“Gjykata do të përcaktojë rrethanat e rastit duke vlerësuar provat e fituara në 

përputhje me ligjin”.

Seksioni 9
“1.  Palët kanë të drejta të barabarta procedurale.
2.  Gjykata do të sigurojë që palët të jenë në gjendje të ushtrojnë në mënyrë të barabartë 

të drejtat që u janë dhënë atyre për mbrojtjen e interesave të tyre. “

Neni 230 (1)
“Në vendimin [lēmums; jo mbi meritat] gjykata ose gjyqtari duhet të tregojë:
...
(7)  aranzhimet e hollësishme dhe afatet për paraqitjen e ankesës kundër vendimit”.

Seksioni 637 (2)
“Njohja e aktgjykimit të huaj refuzohet vetëm nëse ekziston një nga arsyet e 

mëposhtme për mosnjohje:
 ...
(2)  vendimi i huaj nuk është bërë i zbatueshëm në pajtim me ligjin;
(3)  i pandehuri nuk ka qenë në gjendje të mbrojë të drejtat e tij ose të saj, veçanërisht 

kur gjykimi është dhënë në mungesë dhe i pandehuri nuk është thirrur në mënyrë të 
rregullt dhe të shpejtë për t’u paraqitur para gjykatës, përveç nëse ai ose ajo kishte 
mundësi për të apeluar kundër aktgjykimit dhe nuk e bëri këtë;

...
(6)  një njohje e tillë do të ishte në kundërshtim me politikën publike të Letonisë 

[sabiedriskā iekārta];
... “

Seksioni 644
“1.  Pasi të jetë njohur, një vendim i huaj, i cili është i zbatueshëm në shtetin në të cilin 
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është dhënë, zbatohet në pajtim me këtë ligj.
2.  Në lidhje me rregullat e ekzekutimit të vendimeve të përcaktuara me Rregulloren e 

Këshillit 44/2001 ..., dispozitat e këtij kapitulli ... në lidhje me njohjen e vendimeve 
të dhëna nga gjykatat e huaja zbatohen për aq sa parashikohet nga [Rregullorja nr. 
44/2001].

IV. ELEMENTET RELEVANTE TË LIGJIT TË QIPRIOT

68.  Në pajtim me dispozitat përkatëse të ligjit qipriot të paraqitur nga qeveria qipriote (shih 
paragrafin 10 më lart), i pandehuri kundër të cilit është dhënë aktgjykim në mungesë 
mund të kërkojë që aktgjykimi të lihet mënjanë (Urdhri 17, rregulli 10 i Ligjit Civil 
Rregullat e Procedurës). Dorëzimi i një kërkese të tillë nuk i nënshtrohet ndonjë afati 
kohor; megjithatë, i pandehuri duhet të japë një shpjegim të arsyeshëm për dështimin 
e tij / saj për t’u paraqitur. Prandaj, sipas jurisprudencës së gjykatave qipriote, një i 
pandehur mund të paraqesë një kërkesë për të lënë mënjanë në dy grupe rrethanash:
(a)  kur i pandehuri nuk është thirrur në mënyrë të rregullt për t’u paraqitur para gjykatës 

që dha aktgjykim. Në raste të tilla gjyqtari duhet të anulojë vendimin e dhënë në 
mungesë; ai ose ajo nuk ka diskrecion të vendosë ndryshe;

(b)  kur i pandehuri ishte ftuar me rregull, por prodhon një deklaratë që parashtron një 
çështje të diskutueshme dhe duke shpjeguar pse ai nuk u paraqit (për shembull, 
për shkak se nuk kishte dijeni për procedurën, ai kishte udhëzuar një avokat që 
të paraqitej në emër të tij, avokati dështoi ta bëjë këtë, ose ai bëri një gabim të 
ndershëm dhe të arsyeshëm sa i përket afatit të paraqitjes para gjykatës). Në raste 
të tilla gjykata mund të pranojë kërkesën për të lënë mënjanë por nuk detyrohet ta 
bëjë këtë (Gjykata Supreme në rastin e Phylactou kundër Michael (1982, 1 A.A.D., 
204).

LIGJI

SHKELJE E PRETENDUAR E NENIT 6 § 1 TË KONVENTËS

69.  Ankuesi pretendonte se ishte viktimë e shkeljes së nenit 6 § 1 të Konventës. Ai u ankua 
se në lëshimin e një deklarate të zbatueshmërisë në lidhje me aktgjykimin e Gjykatës së 
Qarkut Limassol të datës 24 maj 2004, e cila sipas mendimit të tij ishte qartazi e mangët 
pasi ishte dhënë në shkelje të të drejtave të tij të mbrojtes, Senati i Gjykatës Supreme të 
Letonisë kishte shkelur të drejtën e tij për një seancë të drejtë. Neni 6 § 1, për sa i përket 
çështjes në fjalë, parashikon:

“Në përcaktimin e të drejtave dhe obligimeve të tij civile ... secili ka të drejtë për 
një ... dëgjim të drejtë ... nga ... gjykata ...”

A. Vendimi i Dhomës

70.  Në gjykimin e saj, Dhoma filloi duke vërejtur se, pasi që ankesa kundër Qipros ishte 
shpallur e papranueshme si jashtë afatit (shih paragrafin 4 më lart), Gjykata nuk kishte 
juridiksion për të përcaktuar nëse Gjykata e Rrethit Limasol kishte respektuar nenin 6 
§ 1 të Konventës. Për këtë arsye, fushëveprimi i çështjes ishte i kufizuar në përcaktimin 
nëse, në urdhërimin e zbatimit të aktgjykimit qipriot në Letoni, gjykatat e Letonisë kishin 
zbatuar parimet themelore të një seance të drejtë brenda kuptimit të kësaj dispozite. Në 
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lidhje me këtë, Dhoma konkludoi se respektimi nga shteti i detyrimeve ligjore që rrjedhin 
nga anëtarësimi në Bashkimin Evropian ishte një çështje me interes të përgjithshëm dhe 
se kjo gjithashtu zbatohej për zbatimin e Rregullores së Brukselit I, bazuar në parimin e 
“besimit të ndërsjellë në administrimin e drejtësisë”. Prandaj, gjykatat e Letonisë kishin 
për detyrë të siguronin njohjen dhe zbatimin e shpejtë dhe efektiv të aktgjykimit të 
Qipros në Letoni. Dhoma më tutje vërejti se mbrojtja e të drejtave themelore të ofruara 
nga Bashkimi Evropian ishte në parim ekuivalent me atë për të cilën u sigurua Konventa 
(shih Bosfor Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi kundër Irlandës [GC], nr. 
45036/98, § § 160-65, KEDNJ 2005 VI).

71.  Dhoma konsideroi më tej se, duke marrë hua një shumë parash nga një kompani qipriote 
dhe nënshkrim të një miratimi të dokumentit të borxhit të qeverisur nga ligji qipriot dhe 
nën juridiksionin e gjykatave qipriote, kërkuesi mund të pritej të njihte veten me pasojat 
juridike të çdo dështimi nga ana e tij për të shlyer borxhin dhe me mënyrën në të cilën 
do të zhvilloheshin procedurat në Qipro. Sipas mendimit të Dhomës, kërkuesi kishte 
qenë i detyruar të tregonte se nuk kishte asnjë mjet ligjor efektiv në gjykatat qipriote; 
megjithatë, ai nuk e kishte demonstruar këtë as përpara Senatit të Gjykatës Supreme 
të Letonisë, as para Gjykatës së Strasburgut. Prandaj, Dhoma arriti në përfundimin se 
duke hedhur poshtë argumentet e aplikantit thjesht duke iu referuar faktit se ai nuk 
kishte apeluar kundër aktgjykimit qipriot, Gjykata Supreme kishte marrë parasysh 
mjaftueshëm të drejtat e mbrojtura me nenin 6 § 1 të Konventës. Prandaj, në këtë rast 
nuk kishte pasur shkelje të kësaj dispozite.

72.  Së fundi, Dhoma nuk ka gjetur ndonjë shkelje në lidhje me pretendimet e tjera të 
aplikantit sipas nenit 6 § 1.

B. Parashtresat e palëve

1. Ankuesi
73.  Në kërkesën e tij për referim në Dhomën e Madhe dhe në parashtrimet e tij me gojë në 

seancën dëgjimore, kërkuesi paraqiti argumentet e mëposhtme. Ai në fillim deklaroi se 
prezumimi i mbrojtjes ekuivalente (“prezumimi i Bosforit”) ishte i pazbatueshëm në këtë 
rast për dy arsye. Së pari, sipas Rregullores së Brukselit, gjykatat më të larta në Letoni 
(Gjykata Rajonale dhe Senati i Gjykatës Supreme) nuk ishin të detyruara automatikisht 
të njihnin aktgjykimin e Qipros. Përkundrazi, nenet 34 dhe 35 të Rregullores u kishin 
dhënë atyre një hapësirë   të gjerë diskrecioni për të kontrolluar se të drejtat themelore 
procedurale të aplikantit ishin respektuar në shtetin e origjinës dhe për të vendosur nëse 
aktgjykimi duhet të zbatohet në Letoni. Në atë masë, gjykatat e Letonisë kishin mbajtur 
kështu përgjegjësinë e plotë për të siguruar përputhjen me kërkesat e nenit 6 § 1 të 
Konventës. Për më tepër, në shpalljen e aktgjykimit të zbatueshëm, Senati i Gjykatës 
së Lartë kishte shkelur në mënyrë të qartë kushtet e nenit 34 (2) të Rregullores, siç u 
interpretua nga CJEU. Në lidhje me këtë, kërkuesi iu referua vendimit të GJEDNJ-së në 
rastin e Agjencisë Tregtare (shih paragrafin 60 më lart) dhe vendimeve të mëvonshme 
të Senatit të Gjykatës Supreme të Letonisë. Në dy raste, ky i fundit kishte shqyrtuar 
me kujdes nëse të pandehurit ishin thirrur në mënyrë të rregullt dhe të shpejtë për t’u 
paraqitur para gjykatave në shtetin e origjinës. Në të dyja rastet, të pandehurit nuk kishin 
tentuar të ankoheshin kundër aktgjykimeve në fjalë dhe Senati nuk i kishte kritikuar ata 
për këtë çështje.

74.  Së dyti, rasti i tanishëm duhet të dallohet nga rasti i Bosforit për aq sa, në këtë rast, 
Senati i Gjykatës së Lartë kishte dështuar në detyrën e tij për të shqyrtuar kërkimin 
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e një vendimi paraprak nga CJEU. Aplikanti pranoi se ai kurrë nuk kishte kërkuar që 
të kërkohej një vendim i tillë, por argumentoi se ai nuk kishte pasur mundësi për ta 
bërë këtë, pasi vetëm pala tjetër i ishte lejuar të bënte parashtresa mbi bazueshmërinë 
e çështjes në seancën e 31 janarit 2007. Për rrjedhojë, gjykatat e Letonisë nuk kishin 
përdorur mekanizmat e shqyrtimit që ekzistonin në sistemin ligjor të Bashkimit 
Evropian. Sipas pikëpamjes së aplikantit, nëse Gjykata e Lartë e Letonisë do të kishte 
kërkuar një vendim paraprak nga CJEU, kjo e fundit do të kishte me shumë gjasa treguar 
se ishte i autorizuar të verifikonte nëse aplikanti ishte njoftuar rregullisht për procedurat 
para gjykatës qipriote dhe nëse ajo do të kishte qenë, ose ende ishte, e aksesueshme nga 
ai për të apeluar kundër aktgjykimit qipriot. Parashtruesi iu referua në lidhje me këtë 
paragrafit 38 të aktgjykimit të Agjencisë Tregtare, përmendur në paragrafin 60 më lart. 
Sipas tij, rasti aktual ishte më i ngjashëm me rastin e Michaud kundër Francës (nr. 12323 
/ 11, §§ 112-115, ECHR 2012), në të cilën Gjykata kishte gjetur se prezumimi i Bosforit 
nuk zbatohej, për disa arsye duke përfshirë dhe ato të përmendura.

75.  Ankuesi pranoi se respektimi nga shteti i detyrimeve ligjore që rrjedhin nga anëtarësimi 
në Bashkimin Evropian ishte një çështje me interes të përgjithshëm. Megjithatë, do të 
ishte e gabuar dhe në kundërshtim me praktikën e vendosur të Gjykatës për të gjetur, siç 
kishte bërë Dhoma në vendimin e saj, se vetëm kjo arsye përbënte një qëllim legjitim të 
mjaftueshëm për të justifikuar kufizimin e të drejtave të garantuara nga Konventa. Në 
praktikën gjyqësore të Gjykatës, ky objektiv kurrë nuk ishte konsideruar si justifikim i 
mjaftueshëm për ndërhyrje në të drejtat themelore, përveç nëse shoqërohej nga qëllime 
të tjera të ligjshme si parandalimi i krimit (kërkuesi i referohej Michaud, cituar më lart) 
ose mbrojtja e të drejtat e të tjerëve (ai i referohej Povse kundër Austrisë (vendim), 
nr. 3890/11, 18 qershor 2013). Sipas parashtruesit të kërkesës, pasi Rregullorja e 
Brukselit I nuk i kishte kërkuar autoriteteve të Letonisë që të zbatojnë vendimin qipriot 
automatikisht dhe pa kushte, ndërhyrja në fjalë nuk kishte ndjekur asnjë qëllim legjitim.

76.  Sipas pikëpamjes së aplikantit, gjendja e tij ishte krejtësisht e ndryshme nga ajo e 
çështjes Orams, e cila kishte qenë objekt i procedurave para CJEU (shih paragrafin 61 
më lart) dhe Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (shih Orams kundër Qipros 
dhjetor), nr. 27841/07, 10 qershor 2010). Në këtë rast, aplikantët kishin pasur mundësi 
të ankoheshin kundër aktgjykimit të kundërshtuar. Avokati i tyre ishte informuar për 
seancën përpara Gjykatës së Lartë Qipriote, në të cilën apeli i tyre duhej të shqyrtohej 
dhe në fakt u shfaq dhe paraqiti parashtrimet eklientëve të tij. Në Strasburg, aplikantët 
ishin ankuar vetëm për mungesën e njoftimit me shkrim dhe Gjykata kishte konstatuar 
se garancitë e nenit 6 § 1 nuk shtriheshin për të kërkuar njoftimin me shkrim. Në rastin 
në fjalë, në të kundërt, kërkuesi nuk ishte dorëzuar asnjëherë me dokumentin që fillonte 
procedurën.

77.  Parashtruesi më tej pohoi se, pasi e ktheu borxhin e tij kontraktual me vullnetin e tij 
të lirë, ai nuk mund të kishte pritur që procedura kundër tij të fillonte në Qipro. Senati 
i Gjykatës së Lartë të Letonisë duhet të ketë qenë i bindur se mundësia e ankesës 
kundër aktgjykimit të kundërshtuar në Qipro ka ekzistuar në ligj dhe në fakt, në vend 
që të vendosë tërë barrën e provës mbi aplikantin. Në paraqitjen e tij, ai nuk duhet të 
kritikohet se nuk përpiqet të ankohet kundër aktgjykimit të Qipros, për tri arsye. Së 
pari, vetë gjykimi nuk përmbante referencë për mjetet juridike në dispozicion. Së dyti, 
vendosja e një barrë të tillë të provës ndaj tij ishte në kundërshtim me qasjen e marrë 
nga CJEU në aktgjykimin ASML, sipas të cilit “ishte [e mundur] për një të pandehur të 
ngrinte procedurën për të kundërshtuar një aktgjykim të parazgjedhur kundër tij vetëm 
nëse ai ishte në fakt i njohur me përmbajtjen e tij, sepse i ishte dorëzuar atij në kohë të 
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mjaftueshme për t’i mundësuar atij që të organizonte mbrojtjen e tij para gjykatave të 
shtetit në të cilin është dhënë aktgjykimi “(shih paragrafin 58 më lart). Së treti, sipas 
informacionit të dhënë nga qeveria qipriote, mundësia e një ankimi të depozituar jashtë 
kohës e lejuar në Qipro ishte shumë spekulative dhe ishte çështje nën diskrecionin e 
gjykatës (shih paragrafin 68 më lart). Për më tepër, meqenëse aktgjykimi i Gjykatës 
Rajonale të Rigës, i 2 tetorit 2006, që refuzonte të shpallë vendimin e ekzekutueshëm 
kishte qenë në favor të tij (shih paragrafin 32 më lart), kërkuesi nuk kishte asnjë arsye 
për të bërë përpjekje për të paraqitur një ankesë në Qipro në atë pikë.

78.  Duke marrë parasysh të gjitha konsideratat e mësipërme, ankuesi parashtroi se, duke 
deklaruar aktgjykimin e Qipros dhe duke refuzuar të shqyrtojë argumentin e tij se 
nuk ishte njoftuar rregullisht për shqyrtimin e çështjes nga gjykata qipriote, gjykatat e 
Letonisë nuk kishin arritur të respektojnë garancitë për një seancë të drejtë, duke shkelur 
nenin 6 § 1 të Konventës.

79.  Së fundmi - ende nga pikëpamja e nenit 6 § 1 - kërkuesi kritikoi mënyrën në të cilën 
ishte zhvilluar seanca dëgjimore e 31 janarit 2007 para Senatit të Gjykatës Supreme. 
Ai u ankua në veçanti se parimi i barazisë së armëve nuk ishte respektuar dhe se Senati 
kishte refuzuar t’i jepte atij një kopje të procesverbalit të deancës.
2. Qeveria e paditur

80.  Ndryshe nga ankuesi, Qeveria e paditur ishte e mendimit se prezumimi i Bosforit 
zbatohej në rastin aktual. Së pari, ata parashtruan se arsyet për mosnjohjen e parashikuar 
në nenin 34 (2) të Rregullores së Brukselit I nuk mund të interpretohej si dhënia e 
gjykatës në Shtetin Anëtar në të cilin kërkohej zbatimi i një kufiri diskrecioni, si 
bazë për refuzimi i njohjes u përcaktua qartë në tekstin e atij Neni. Duke iu referuar 
memorandumit shpjegues në lidhje me propozimin për një Rregullore (shih paragrafin 
56 më lart) dhe vendimin e CJEU në rastin Apostolides kundër Orams (shih paragrafin 
60 më lart), Qeveria e paditur pohoi se forma juridike e një rregulloreje kishte qenë të 
zgjedhur shprehimisht nga institucionet e Bashkimit Evropian në mënyrë që të mos lënë 
asnjë diskrecion në Shtetet Anëtare. Dispozitat e Rregullores ishin autonome dhe nuk 
mund të interpretohesin ose zbatoheshin në bazë të së drejtës kombëtare dhe Neni 34 
duhej interpretuar në mënyrë strikte, pasi që përbënte një pengesë për arritjen e një prej 
objektivave themelore të Rregullores në tërësi. Për më tepër, gjykata me juridiksion për të 
vendosur mbi zbatimin e aktgjykimit në Shtetin Anëtar në fjalë nuk kishte asnjë autoritet 
për të shqyrtuar arsyet e mundshme për moszbatimin me iniciativë të vet. Rrjedhimisht, 
Senati i Gjykatës Supreme nuk kishte gëzuar asnjë diskrecion në vendosjen për të 
njohur dhe zbatuar vendimin e Gjykatës së Rrethit Limasol. Duke vepruar kështu, ajo 
thjesht ishte pajtuar me detyrimet e saj strikte që rrjedhin nga anëtarësimi i Letonisë në 
Bashkimin Evropian.

81.  Së dyti, Qeveria e paditur pohoi se fakti i vetëm që Senati i Gjykatës Supreme nuk e 
kishte shfrytëzuar plotësisht mekanizmin e rishikimit të parashikuar nga ligji i BE nuk 
rezultoi në kundërshtimin e supozimit të Bosforit. Në parashtresën e tyre, zbatimi i 
këtij supozimi nuk mund t’i nënshtrohet një kërkese që gjykatat vendase të kërkojnë 
një vendim paraprak nga CJEU në të gjitha rastet pa përjashtim, pasi kjo do të ishte 
në kundërshtim me frymën e bashkëpunimit që duhet të qeverisë marrëdhëniet midis 
gjykatat vendase dhe CJEU. Gjykatat e brendshme kishin parashtruar një pyetje për 
një vendim paraprak vetëm kur kishin dyshime për interpretimin ose zbatimin e saktë 
të legjislacionit të BE-së. Ato nuk u kërkuan ta bënin këtë nëse ato gjenin se çështja e 
ngritur nuk ishte relevante, se dispozita në fjalë ishte interpretuar tashmë nga CJEU ose 
që zbatimi korrekt i së drejtës së BE ishte aq i dukshëm sa të mos linte ndonjë dyshim të 
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arsyeshëm. Kjo ishte pikërisht situata në këtë rast, pasi jurisprudenca ekzistuese e CJEU-
së kishte qenë mjaft e qartë në lidhje me kuptimin dhe shtrirjen e kërkesave të nenit 34 
(2) të Rregullores së Brukselit I. Për më tepër, nëse parashtruesi e kishte konsideruar të 
nevojshme të merrte sqarime lidhur me këtë dispozitë, ai mund t’i kërkonte Senatit të 
Gjykatës Supreme ta referonte çështjen në CJEU  për një vendim paraprak. Fakti që ai 
nuk e kishte bërë këtë ishte një tregues se ai e kishte konsideruar një lëvizje të tillë se 
nuk kishte shërbyer asnjë qëllim.

82.  Qeveria e paditur shtoi se duke refuzuar argumentin e ankuesit se ai nuk ishte informuar 
në mënyrë të rregullt për procedurat për shkak të vetëm që ai nuk e kishte kundërshtuar 
aktgjykimin e Qipros, Senati i Gjykatës së Lartë të Letonisë kishte vepruar në përputhje 
të plotë me nenin 34 (2) të Rregullores së Brukselit I interpretuar nga CJEU. Aplikanti 
nuk kishte ngritur pretendimin, akoma më pak nuk kishte provuar, përpara gjykatave 
të brendshme ose Gjykatës së Strasburgut se ai kishte të paktën bërë përpjekje për të 
filluar procedurat e apelimit në Qipro. Për më tepër, ishte e arsyeshme të konsiderohej 
se duke pasur parasysh periudhën gjashtëmujore që kishte kaluar mes qershorit 2006 
(kur kërkuesi ishte informuar për përmbajtjen e aktgjykimit të Qipros) dhe janarit 2007 
(kur Senati i Gjykatës Supreme kishte ekzaminuar rasti), aplikanti kishte pasur kohë 
të mjaftueshme për të paraqitur një ankesë në Qipro. Në atë pikë qeveria e paditur iu 
referua vëzhgimeve të Qeverisë qipriote, nga e cila ishte e qartë se një mjet i tillë ishte 
në dispozicion në teori dhe në praktikë dhe nuk i ishte nënshtruar një afati të rreptë 
kohor (shih paragrafin 68 më lart). Ata parashtruan se neni 34 (2) i Rregullores së 
Brukselit I bazohej në premisën se çdo defekt në një vendim të dhënë në mungesë duhet 
të ndreqet në vendin e origjinës. Nëse aplikanti kishte paraqitur një ankesë në gjykatat 
qipriote, Gjykata e Lartë e Letonisë mund të kishte pezulluar ose pezulluar procedurat e 
përmbarimit në përputhje me Nenet 37 (1) dhe 46 (1) të Rregullores. Duke hequr dorë, 
pa asnjë justifikim real, për të paraqitur një ankesë të tillë, aplikanti kishte penguar në 
mënyrë efektive gjykatat e Letonisë që të refuzonin zbatimin e aktgjykimit.

83.  Duke vërejtur se aplikanti kishte qenë një konsulent investimi, Qeveria e paditur më tej 
pohoi se ai duhet ta kishte ditur se moszbatimi i borxhit të tij do të rezultonte në procedurat 
në gjykatat qipriote dhe se thirrjet do të dërgoheshin në adresën e treguar në dokumentin 
e pranimit të borxhit. Duke qenë se aplikanti nuk kishte ofruar adresën e tij të vërtetë tek 
kompania me të cilën kishte hyrë në marrëveshjen e huasë, sjellja e tij ndoshta mund 
të karakterizohej si abuzim i të drejtave për qëllimet e nenit 17 të Konventës. Për më 
tepër, duke pasur parasysh se aplikanti kishte miratuar zbatimin e ligjit qipriot, ai duhet të 
supozohet të ketë qenë shumë i njohur me sistemin ligjor në Qipro, duke përfshirë mjetet 
juridike në dispozicion. Rrjedhimisht, argumenti i tij për faktin se aktgjykimi i Qipros nuk 
përmbante referenca për mjetet juridike në dispozicion, nuk kishte ndonjë rëndësi, duke 
pasur parasysh se as Rregullorja e Brukselit, as ligji qipriot, as neni 6 § 1 i Konventës nuk 
u kërkonin gjykatave të futnin një referencë në gjykimet e tyre. Prandaj, gjendja për të 
cilën kërkuesi u ankua para Gjykatës ishte rezultuar kryesisht nga sjellja e tij.

84.  Qeveria e paditur pohoi se një nga objektivat e Bashkimit Evropian ishte sigurimi i 
funksionimit efektiv të tregut të përbashkët. Arritja dhe respektimi i këtij objektivi dhe 
besimi i ndërsjellë në administrimin e drejtësisë përbënin një interes të përgjithshëm 
të mjaftueshëm për të justifikuar disa kufizime mbi të drejtën për një proces të rregullt 
gjyqësor, veçanërisht pasi që drejtësia e procedurave ishte gjithashtu një parim themelor 
i ligjit të BE-së i njohur nga CJEU. Prandaj, sistemi i krijuar nga Rregullorja e Brukselit 
I respektonte të drejtën për një seancë të drejtë. Prandaj, dhe në dritën e prezumimit 
të Bosforit, Qeveria e paditur kërkoi nga Gjykata të konstatohej se Senati i Gjykatës 
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Supreme kishte marrë parasysh mjaftueshëm të drejtat e kërkuesit sipas nenit 6 § 1 të 
Konventës.85.  
Së fundi, Qeveria e paditur refuzoi pretendimet e aplikantit se seanca dëgjimore e 31 
janarit 2007 ishte kryer në mënyrë të padrejtë. Në parashtrimin e tyre, ishte e qartë nga 
gjykimi i Gjykatës së Lartë se avokati i ankuesit kishte pasur rastin të bënte parashtrime 
verbale në seancën dëgjimore. Arsyeja përse nuk është përpiluar asnjë shënim ishte se 
kjo nuk ishte e nevojshme sipas ligjit të brendshëm në një rast të tillë. Për më tepër, neni 
6 § 1 nuk kërkonte që gjykatat e vendit të bënin një evidencë me shkrim për çdo seancë 
dëgjimore.

C. Vëzhgimet e palëve të treta ndërhyrëse 

1. Qeveria e Estonisë
86.  Qeveria e Estonisë shpjegoi ratio legis pas nenit 34 të Rregullores së Brukselit I (siç 

zbatohet në kohën materiale). Ky nen është hartuar me shumë kujdes dhe ka arritur një 
baraspeshë ndërmjet respektimit të të drejtave të mbrojtjes dhe nevojës për të siguruar, 
thjeshtimit të formaliteteve, njohjes së shpejtë dhe të drejtpërdrejtë dhe zbatimit në 
çdo Shtet Anëtar të aktgjykimeve në çështjet civile dhe tregtare që rrjedhin nga një 
tjetër Shtet Anëtar. Mënyra në të cilën është hartuar dispozita në fjalë nuk la asnjë liri 
veprimi për gjykatat e Shtetit Anëtar në të cilin kërkohej përmbarimi, veçanërisht pasi 
jurisprudenca e bollshme dhe e qartë e CJEU-së u ofroi udhëzime të sakta për zbatimin 
e saj. Për këtë arsye, aplikimi i prezumimit të Bosforit nuk i nënshtrohet një kërkese 
që gjykatat e Shteteve Anëtare të kërkojnë një vendim paraprak nga CJEU, sa herë që 
zbatohet neni 34 (2) i Rregullores së Brukselit I.

87.  Qeveria e Estonisë i kushtoi një peshë të konsiderueshme faktit se të dy shtetet e 
interesuara, Qipro dhe Letonia, ishin palë në Konventë dhe i nënshtrohen juridiksionit 
të Gjykatës. Prandaj, ndryshe nga rastet kur aktgjykimi që do të zbatohej nga një vend 
i tretë, gjykata nga e cila kërkohej deklarimi i ekzekutimit nuk duhej të bindte veten 
se procedimet në shtetin e origjinës kishin përgjithësisht konform kërkesave të nenit 
6 § 1 i Konventës. Shqyrtimi i saj duhet të kufizohet në formalitetet e procedurave të 
përmbarimit, pasi i mbetej aplikantit për të kërkuar të drejtat e tij ose të saj sipas nenit 6 
§ 1 në gjykatat e shtetit të origjinës.

88.  Në parashtrimet e Qeverisë së Estonisë, kur të pandehurit kundër të cilit ishte dhënë 
aktgjykim në mungesë, nuk paraqiste ankesë kundër aktgjykimit në fjalë në shtetin e 
origjinës, pasi ai ishte njoftuar për të dhe nuk arrinte të dëshmonste se një mjet i tillë 
juridik do të ishte i pamundur ose joefektive, gjykata në Shtetin në të cilin kërkohej 
përmbarimi nuk kishte diskrecion, në shqyrtimin e ankesës në kontekstin e procedurës 
përmbarimore, të refuzonte kërkesën e palës tjetër për njohje dhe përmbarim. Duke 
pasur parasysh arsyetimin e përgjithshëm të nenit 34 (2) të Rregullores së Brukselit I 
dhe parimet e përgjithshme të procedurës civile, ishte e arsyeshme që barra e provës 
në këtë drejtim ti takonte të pandehurit. Neni 34 (2) i Rregullores së Brukselit I u dha 
individëve një standard mbrojtjeje të barabartë me atë të parashikuar në nenin 6 § 1 të 
Konventës për qëllime të jurisprudencës së çështjes së Bosforit, dhe kështu kërkoi nga 
Shteti pranë ë cilit është paraqitur kërkesa të zbatojë aktgjykimin me sa më shpejtësi të 
jetë e mundur.
2. Komisioni Evropian

89.  Komisioni Evropian pohoi se supozimi i mbrojtjes ekuivalente, i njohur si prezumimi 
i Bosforit, ishte i zbatueshëm në rastin aktual. Ai konfirmoi se sipas nenit 45 (1) të 
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Rregullores së Brukselit, gjykata në të cilën kërkohej deklarimi i ekzekutimit mund të 
refuzojë kërkesën vetëm në një nga rastet e parashtruara në nenet 34 dhe 35 të Rregullores. 
Prandaj, gjykatat e Shteteve Anëtare nuk mund të ushtronin asnjë diskrecion në 
urdhërimin e ekzekutimit të një vendimi të dhënë në një Shtet tjetër Anëtar. Një veprim 
i tillë ra në mënyrë strikte brenda fushëveprimit të detyrimeve ligjore ndërkombëtare 
të Shtetit Anëtar në të cilin kërkohej përmbarimi, që rrjedhin nga anëtarësimi i saj në 
Bashkimin Evropian.

90.  Sa i përket faktit se në rastin në fjalë, si në rastin e Michaud (cituar më lart), gjykatat 
vendase nuk kishin kërkuar vendim paraprak nga CJEU, Komisioni Evropian pohoi se 
kishte një dallim të rëndësishëm midis dy rasteve. Në këtë rast, ndryshe nga Michaud, 
nuk mund të thuhet se “potenciali i plotë i procedurës [të vendimit paraprak] nuk ishte 
vendosur, meqenëse kërkuesi nuk i kishte kërkuar gjykatave në Shtetin e paditur që ta 
parashtronte pyetjen për një ose madje ngriti ndonjë dyshim në lidhje me pajtueshmërinë 
e dispozitave përkatëse të së drejtës së Bashkimit Evropian me të drejtën e Konventës, 
shkeljet e të cilave ai tani pretendonte para Gjykatës. Komisioni më tej vuri në dukje se 
një kërkesë për një vendim paraprak nuk përbënte një mjet juridik për t’u shteruar për 
qëllimet e nenit 35 § 1 të Konventës. Në përgjithësi, Komisioni parashtroi se zbatimi 
i prezumimit të Bosforit nuk mund t’i nënshtrohej një kërkese që gjykatat e Shteteve 
Anëtare të BE të kërkonin një vendim paraprak nga CJEU sa herë që u thirrën për të 
zbatuar dispozitat e ligjit të BE . Edhe duke supozuar se ligji i BE-së ka imponuar një 
detyrim në gjykatën vendase në fjalë për të kërkuar një vendim paraprak, mosrespektimi 
i këtij detyrimi nuk duhet “të penalizohet” nga refuzimi nga ana e Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut për të aplikuar prezumimin e mbrojtjes së barasvlefshme.

91.  Sipas mendimit të Komisionit Evropian, mekanizmi i njohjes dhe i zbatimit i përcaktuar 
nga Rregullorja e Brukselit I ishte në përputhje me vetvete me të drejtën për një proces 
të drejtë të mbrojtur nga neni 6 § 1 i Konventës. Neni 34 (2) i Rregullores duhej të 
lexohej së bashku me dispozitat e tjera përkatëse të Rregullores dhe me Rregulloren për 
Dorëzimin në Shtetet Anëtare të dokumenteve gjyqësore dhe jashtëgjyqësore në çështjet 
civile ose tregtare (shih paragrafin 66 më lart). Efekti i kombinuar i këtyre dispozitave 
nënkuptonte se e drejta për një proces të rregullt ligjor ishte e garantuar jo vetëm gjatë 
fazës së njohjes dhe zbatimit të aktgjykimit, por edhe më herët, në fazën e procedimit 
gjyqësor në Shtetin Anëtar të origjinës. Njohja dhe përmbarimi nuk vareshin nga fakti 
nëse dokumenti i procedurës ishte dorëzuar në pajtim me kërkesat formale, por më 
tepër në një ekzaminim specifik nëse e drejta e të pandehurit ndaj procesit kundërshtues 
ishte në fakt respektuar. Komisioni më tej vuri në dukje se neni 34 (1) i Rregullores 
parashikon njohjen dhe ekzekutimin e refuzimit, kur “njohja [ishte] në mënyrë të 
dukshme në kundërshtim me politikën publike në Shtetin Anëtar në të cilin kërkohej 
njohja”. Sipas mendimit të Komisionit, kjo dispozitë ofroi një shkallë edhe më të madhe 
të mbrojtjes së të drejtave themelore, pasi nuk kërkoi që ankimi të paraqitej në shtetin e 
origjinës.

92.  Komisioni parashtroi se në interpretimin e kushteve të përcaktuara në nenin 34 (2) të 
Rregullores së Brukselit I, CJEUkishte qenë e shqetësuar për të mbrojtur të drejtën 
e të pandehurve në mungesë të paraqitjes në një seancë të drejtë. Në veçanti, në 
aktgjykimin e saj në ASML (përmendur në paragrafin 58 më lart), kishte konstatuar 
se një i pandehur në mungesë të paraqitjes mund të konsiderohej se ishte në gjendje 
të ngrinte procedurë për të kundërshtuar një vendim të dhënë kundër tij vetëm nëse ai 
ishte në fakt i njohur me përmbajtjen e tij, që supozonte se i ishte dorëzuar atij. Thjesht 
duke qenë i vetëdijshëm për ekzistencën e një gjykimi nuk ishte e mjaftueshme në këtë 
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drejtim. Prandaj, ekzistenca apo jo e mjeteve juridike në vendin e origjinës duhej të 
vlerësohej në lidhje me pikën në të cilën i pandehuri ishte në të vërtetë i informuar 
për përmbajtjen e vendimit si i dalluar nga thjesht mësimi i ekzistencës së tij. Ishte e 
vërtetë që neni 43 i Rregullores së Brukselit nuk kërkoi nga gjykata në të cilën kërkohej 
deklarimi i ekzekutimit të ekzaminonte automatikisht nëse zbatohej rrethanat e renditura 
në nenin 34 (2), duke përfshirë mundësinë e paraqitjes së ankesës në shtetin e origjinës. 
Megjithatë, sipas mendimit të Komisionit, kjo nuk kishte ndikim në respektimin e nenit 
6 § 1 të Konventës, pasi në parim as kjo dispozitë, as e drejta e Bashkimit Evropian nuk 
e rregullonte pranueshmërinë e provave dhe vlerësimin e saj nga gjykatat vendase.

93.  Në tërësi, Komisioni Evropian pohoi se, larg nga sigurimi i njohjes “automatike” dhe 
zbatimit të vendimeve të dhëna në një Shtet tjetër Anëtar, Rregullorja e Brukselit 1 
bëri që njohja dhe zbatimi të kushtëzohej nga respektimi i të drejtës për një proces 
kontradiktor dhe, për rrjedhojë, e drejta për një proces të rregullt gjyqësor në kuptim të 
nenit 6 § 1 të Konventës.
3. Qendra AIRE

94.  Qendra AIRE theksoi nevojën për të mbrojtur të drejtën për një proces të rregullt 
gjyqësor në kuadrin e procedurës për njohjen dhe zbatimin e vendimeve në Bashkimin 
Evropian dhe detyrën e gjykatave vendase për të siguruar këtë të drejtë. Gjykata që 
shqyrton një ankesë kundër njohjes dhe ekzekutimit të një vendimi të huaj nuk mund 
ta kufizojë vëmendjen e saj ndja verifikimit të përputhjes me kërkesat formale të nenit 
34 (2) të Rregullores së Brukselit I (ose pas 10 qershorit 2015) të nenit 45 (1 ) (a) 
të Rregullores së Brukselit I bis. Përkundrazi, kur të drejtat e mbrojtjes janë shkelur 
në shtetin e origjinës, gjykata mund dhe duhet të përdorë nenin 34 (1) të Rregullores 
së Brukselit I ose nenit 45 (1) të Rregullores së Brukselit I bis, sipas së cilës kërkesa 
për njohje dhe përmbarim duhej refuzuar nëse “njohja [ishte] në mënyrë të dukshme 
në kundërshtim me politikën publike në Shtetin Anëtar në të cilin kërkohej njohja”. 
Në paraqitjen e Qendrës AIRE, nëse gjykata nuk e ka bërë këtë, do të ishte gabim i 
qartë i interpretimit të së drejtës së Bashkimit Evropian. Me fjalë të tjera, gjykata që ka 
shqyrtuar ankesën ka pasur mundësinë të refuzojë zbatimin e aktgjykimit nëse ai ishte 
dhënë në shkelje të të drejtave të mbrojtjes.

95.  Qendra AIRE më tej pohoi që Gjykata duhet të rishikojë qëndrimin e saj aktual ndaj 
prezumimit të Bosforit, veçanërisht në dritën e qëndrimit të miratuar nga CJEU në 
aktgjykimin Melloni dhe në Opinionin 2/13 (shih paragrafët 47 dhe 49 më lart). Ajo 
mbajti në veçanti që konkluzionet e Opinionit 2/13, dhe veçanërisht të paragrafit 192, 
ishin rrënjësisht në kundërshtim me mbrojtjen e të drejtave të njeriut të garantuara nga 
Konventa.

D. Vlerësimi i Gjykatës

1. Konsiderata paraprake
96.  Gjykata përsërit në fillim se, për sa i përket mosmarrëveshjeve rezultati i të cilave 

është vendimtar për të drejtat civile, neni 6 § 1 i Konventës është i zbatueshëm për 
ekzekutimin e vendimeve të huaja përfundimtare (shih McDonald kundër Francës 
(vendim), nr. 18648/04, 29 prill 2008, Saccoccia kundër Austrisë, nr.69917 / 01, §§ 60-
62, 18 dhjetor 2008, dhe Sholokhov kundër Armenisë dhe Republikës së Moldavisë, nr. 
40358/05, § 66, 31 Korrik 2012). Nuk është e diskutueshme që aktgjykimi i Gjykatës së 
Rrethit Limasol të datës 24 maj 2004, duke urdhëruar ankuesin që të paguajë një borxh 
kontraktues së bashku me interesin korrespondues dhe kostot dhe shpenzimet në lidhje 
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me procedurën, kishte të bënte me përmbajtjen e një detyrimi “civil” pjesë e aplikantit. 
Neni 6 § 1 prandaj është i zbatueshëm në rastin aktual.

97.  Vendimi i 24 majit 2004 ishte dhënë nga një gjykatë qipriote dhe gjykatat e Letonisë 
urdhëruan zbatimin e tij në Letoni. Rrjedhimisht, ankesat e kërkuesit sipas nenit 6 të 
Konventës siç janë paraqitur në kërkesën e tij kanë të bëjnë me procedurat qipriote dhe 
ato në Letoni. Lidhur me të parën, kërkuesi u ankua se të drejtat e tij të mbrojtjes ishin 
shkelur, ndërsa në rastin e kësaj të fundit u ankua se gjykatat kishin vërtetuar procedurat 
në Qipro duke urdhëruar njohjen dhe ekzekutimin e aktgjykimit. Megjithatë, Gjykata e 
shpalli ankesën kundër Qipros si të papranueshme si jashtë kohës (vendimi i pjesshëm 
i 3 marsit 2010, shih paragrafin 4 më lart). Në fazën e tanishme të procedurës, kërkesa 
ka të bëjë vetëm me procedurat në Letoni. Rrjedhimisht, Gjykata nuk ka juridiksion 
ratione personae për të dhënë një vendim zyrtar nëse Gjykata e Rrethit Limasol është 
pajtuar me kërkesat e nenit 6 § 1. Megjithatë, ajo duhet të konstatojë nëse gjykatat e 
Letonisë, duke deklaruar aktgjykimin qipriot të jetë i zbatueshëm, veproi në përputhje 
me atë dispozitë (shih, mutatis mutandis, Pellegrini kundër Italisë, nr. 30882/96, §§ 
40 41, KEDNJ 2001 VIII). Duke vepruar kështu, Gjykata nuk mund të mos i marrë 
parasysh aspektet relevante të procedurave në Qipro.

98.  Gjykata konsideron se një vendim për të zbatuar një vendim të huaj nuk mund të 
konsiderohet i pajtueshëm me kërkesat e nenit 6 § 1 të Konventës, nëse ai është marrë 
pa pasur mundësi që pala e pasuksesshme të ketë mundësi të ushtrojë në mënyrë 
efektive një ankesë lidhur me padrejtësitë e procedurave që çuan në atë gjykim, ose në 
shtetin e origjinës ose në shtetin e adresuar. Në parashtrimet e palëve të treta Qeveria 
e Estonisë theksoi rëndësinë e dallimit mes ekzekutimit të një vendimi që del nga një 
Palë tjetër Kontraktuese në Konventë dhe asaj të një vendimi të dhënë nga autoritetet e 
një shteti që nuk ishte Palë në Konventë. Në rastin e parë, kur ekzistonte një supozim 
se palët mund të siguronin mbrojtjen e të drejtave të Konventës në vendin e origjinës 
së aktgjykimit, rishikimi nga gjykata në shtetin e drejtuar duhet të jetë më i kufizuar se 
në rastin e dytë (shih paragrafin 87 më lart). Gjykata vëren se kurrë më parë nuk është 
kërkuar të shqyrtojë respektimin e garancive të një seance të drejtë në kontekstin e 
njohjes reciproke bazuar në ligjin e Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, ajo gjithmonë ka 
aplikuar parimin e përgjithshëm, ku një gjykatë që shqyrton një kërkesë për njohjen 
dhe ekzekutimin e një vendimi të huaj nuk mund ta pranojë kërkesën pa e kryer më 
parë ndonjë masë të shqyrtimit të atij aktgjykimi në dritën e garancive të një procesi të 
rregullt gjyqësor; intensiteti i shqyrtimit mund të ndryshojë në varësi të natyrës së rastit 
(shih, mutatis mutandis, Drozd dhe Janousek kundër Francës dhe Spanjës, 26 qershor 
1992, § 110, Seria A nr 240, dhe Pellegrini, cituar më lart, § 40). Në rastin konkret, 
Gjykata duhet të përcaktojë, në dritën e rrethanave përkatëse të rastit, nëse shqyrtimi i 
kryer nga Senati i Gjykatës Supreme të Letonisë ishte i mjaftueshëm për qëllimet e nenit 
6 § 1.

99.  Gjykata thekson se, në pajtim me nenin 19 të Konventës, detyra e saj e vetme është të 
sigurojë respektimin e angazhimeve të ndërmarra nga Palët Kontraktuese në Konventë. 
Në veçanti, nuk është funksioni i saj të merret me gabimet e fakteve apo të ligjit të 
pretenduara nga një gjykatë kombëtare për vlerësimin e provave para tij, përveç nëse 
dhe për aq sa ato mund të kenë shkelur të drejtat dhe liritë e mbrojtura nga Konventa 
(shih, mes shumë autoritete të tjera, García Ruiz kundër Spanjës [GC], nr. 30544/96, § 
28, ECHR 1999-I). Gjykata nuk mund të vlerësojë faktet që kanë bërë që një gjykatë 
kombëtare të miratojë një vendim dhe jo një tjetër; përndryshe, do të vepronte si gjykatë 
e shkallës së katërt dhe do të shpërfillte kufijtë e imponuar nga veprimi i saj (shih Centro 
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Europa 7 S.r.l dhe Di Stefano kundër Italisë [GC], nr. 38433/09, § 197, ECHR 2012). 
Rrjedhimisht, nuk ka juridiksion për të vendosur mbi çështjet e fakteve të ngritura 
para tij, siç është pretendimi i ankuesit se ai kishte shlyer borxhin e tij para fillimit të 
procedurës kundër tij (shih paragrafët 15 dhe 77 më lart).

100. Gjykata më tej vëren se njohja dhe zbatimi i aktgjykimit të Qipros u zhvillua në përputhje 
me Rregulloren e Këshillit (EC) Nr. 44/2001 të datës 22 dhjetor 2000 mbi juridiksionin 
dhe njohjen dhe zbatimin e vendimeve në çështjet civile dhe tregtare (të njohura si 
Rregullorja e Brukselit I), e cila ishte e zbatueshme në kohën përkatëse. Aplikanti 
pretendoi se Senati i Gjykatës Supreme kishte shkelur Nenin 34 (2) të kësaj Rregulloreje 
dhe dispozitën përkatëse të Ligjit të Procedurës Civile të Letonisë. Gjykata rithekson që 
nuk është kompetente për të vendosur formalisht në përputhje me ligjin vendas, traktatet 
e tjera ndërkombëtare ose ligjin e Bashkimit Evropian (shih, për shembull, SJ kundër 
Luksemburgut, nr. 34471/04, § 52, 4 mars 2008, dhe Jeunesse kundër  Holandës [GC], 
nr. 12738/10, § 110, 3 tetor 2014). Detyra e interpretimit dhe zbatimit të dispozitave 
të Rregullores së Brukselit I bie së pari CJEU-së, në kontekstin e një kërkese për një 
vendim paraprak dhe së dyti gjykatave vendase në cilësinë e tyre si gjykata të Bashkimit, 
domethënë, kur ato e zbatojnë Rregulloren siç interpretohen nga CJEU-ja. Juridiksioni i 
Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut është i kufizuar në shqyrtimin e përputhjes 
me kërkesat e Konventës, në këtë rast me nenin 6 § 1. Rrjedhimisht, në mungesë të 
ndonjë arbitrariteti që në vetvete do të ngrejë një çështje sipas nenit 6 § 1 , nuk duhet që 
Gjykata të marrë një vendim nëse Senati i Gjykatës Supreme të Letonisë ka zbatuar në 
mënyrë korrekte Nenin 34 (2) të Rregullores së Brukselit I ose ndonjë dispozitë tjetër të 
së drejtës së Bashkimit Evropian.

2. Supozimi i mbrojtjes ekuivalente (prezumimi i Bosforit)

(a) Fushëveprimi i prezumimit të mbrojtjes ekuivalente
101. Gjykata rithekson që, edhe kur zbatohet ligji i Bashkimit Evropian, shtetet kontraktuese 

mbeten të lidhura me obligimet që ata kanë lidhur lirshëm në aderimin në Konventë. 
Megjithatë, këto detyrime duhet të vlerësohen në bazë të supozimit të vendosur nga 
gjykata në aktgjykimin e Bosforit dhe të zhvilluara në Michaud (të dy përmendur më lart, 
shih gjithashtu MSS kundër Belgjikës dhe Greqisë [GC], nr.30696 / 09, § 338 , KEDNJ 
2011, dhe Povse, cituar më lart, § 76). Në Michaud, Gjykata përmblodhi jurisprudencën 
e saj mbi këtë supozim në termat e mëposhtëm:
“102. Gjykata përsërit se përjashtimi i Shteteve Kontraktuese krejtësisht nga përgjegjësia 

e tyre në Konventë, kur ato thjesht po përmbushin detyrimet e tyre si anëtarë të një 
organizate ndërkombëtare në të cilën ata kishin transferuar një pjesë të sovranitetit 
të tyre, do të ishte e papajtueshme me qëllimin dhe objektin e Konventës: garancitë 
e Konventës mund të kufizoheshin ose të përjashtoheshin sipas dëshirës,   duke e 
privuar atë nga karakteri i saj i papërmbajtshëm dhe duke dëmtuar natyrën praktike 
dhe efektive të mbrojtjes së saj. Me fjalë të tjera, Shtetet mbesin përgjegjëse sipas 
Konventës për masat që marrin për të përmbushur detyrimet e tyre ndërkombëtare 
ligjore, edhe kur këto detyrime rrjedhin nga anëtarësia e tyre në një organizatë 
ndërkombëtare në të cilën ata kanë transferuar një pjesë të sovranitetit të tyre (shih 
Boshfor, cituar më sipër, § 154).

103. Është e vërtetë megjithatë se Gjykata ka vendosur gjithashtu se veprimi i ndërmarrë 
në përputhje me këto detyrime është i justifikuar kur organizata relevante mbron të 
drejtat themelore, për sa i përket garancive thelbësore të ofruara dhe mekanizmave 
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që kontrollojnë respektimin e tyre, në atë mënyrë që mund të konsiderohet të 
paktën ekuivalent - domethënë jo identik, por ‘i krahasueshëm’ - me atë për të 
cilën Konventa parashikon (duke u kuptuar se çdo gjetje e tillë e ‘barasvlershme’ 
nuk mund të jetë përfundimtare dhe do të ishte e ndjeshme për t’u rishikuar në 
dritë e çdo ndryshimi përkatës në mbrojtjen e të drejtave themelore). Nëse një 
mbrojtje e tillë ekuivalente konsiderohet të jepet nga organizata, supozimi do të 
jetë që një shtet nuk i është dashur të largohet nga kërkesat e Konventës kur nuk 
zbaton detyrimet ligjore që rrjedhin nga anëtarësia e saj në organizatë.

Megjithatë, një shtet do të jetë plotësisht përgjegjës sipas Konventës për të 
gjitha aktet që bien jashtë detyrimeve ligjore strikte ndërkombëtare, veçanërisht 
aty ku ka ushtruar lirinë e shtetit (shih M.S.S. kundër Belgjikës dhe Greqisë, cituar 
më lart, § 338). Përveç kësaj, çdo supozim i tillë mund të kundërshtohet nëse, në 
rrethanat e një rasti të caktuar, konsiderohet se mbrojtja e të drejtave të Konventës 
ishte dukshëm e mangët. Në raste të tilla, interesi i bashkëpunimit ndërkombëtar 
do të tejkalohej nga roli i Konventës si një “instrument kushtetues i rendit publik 
europian” në fushën e të drejtave të njeriut (shih Bosfor, cituar më lart, §§ 152-
58, dhe gjithashtu, ndër të tjera autoritetet, MSS kundër Belgjikës dhe Greqisë, 
përmendur më lart, §§ 338-40).

104. Ky prezumim i mbrojtjes ekuivalente ka për qëllim, në veçanti, të sigurojë që një 
Shtet Palë nuk ballafaqohet me një dilemë kur është i detyruar të mbështetet në 
detyrimet ligjore që i ngarkohen asaj si rezultat i anëtarësimit të saj në një organizatë 
ndërkombëtare e cila është jo palë në Konventë dhe në të cilën ka transferuar një 
pjesë të sovranitetit të saj, në mënyrë që të justifikojë veprimet ose mosveprimet e 
saj që rrjedhin nga anëtarësia e tillë në raport me Konventën. Gjithashtu shërben për 
të përcaktuar se në cilat raste Gjykata, në interes të bashkëpunimit ndërkombëtar, 
mund të zvogëlojë intensitetin e rolit të saj mbikëqyrës, siç i është dhënë nga Neni 
19 i Konventës, në lidhje me respektimin nga Shtetet Palë të angazhimeve të tyre 
nga Konventa. Nga këto synime rrjedh se Gjykata do të pranojë një aranzhim të 
tillë vetëm kur të drejtat dhe masat mbrojtëse që ajo mbron janë dhënë mbrojtje të 
krahasueshme me atë të ofruar nga vetë Gjykata. Në mungesë të kësaj, shteti do të 
shpëtonte nga të gjitha shqyrtimet ndërkombëtare të pajtueshmërisë së veprimeve 
të saj me angazhimet e saj të Konventës”.

102. Në kontekstin e ish “shtyllës së parë” të BE-së (shih Bosfor, cituar më lart, § 72), 
Gjykata u shpreh se mbrojtja e të drejtave themelore të ofruara nga sistemi ligjor i 
Bashkimit Evropian ishte në parim ekuivalent me atë për të cilat u dha Konventa. Së 
pari, duke arritur në atë përfundim, u konstatua se Bashkimi Europian ofroi mbrojtje 
ekuivalente të garancive thelbësore, duke respektuar në këtë drejtim se në kohën 
përkatëse respektimi i të drejtave themelore tashmë ishte kusht i ligjshmërisë së akteve 
të Komunitetit dhe se GJEDNJ iu referua gjerësisht dispozitave të Konventës dhe 
jurisprudencës së Strasburgut në kryerjen e vlerësimit të saj (shih Bosfor, cituar më 
lart, § 159). Ky konstatim ka aplikuar më shumë se 1 dhjetor 2009, data e hyrjes në 
fuqi të nenit 6 (ndryshuar) të Traktatit për Bashkimin Evropian, i cili i jep Kartës së 
të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian të njëjtën vlerë si Traktatet dhe i jep të 
drejtat themelore, të garantuara nga Konventa dhe si rrjedhin nga traditat kushtetuese 
të përbashkëta për Shtetet Anëtare, statusi i parimeve të përgjithshme të së drejtës së 
Bashkimit Evropian (shih Michaud, cituar më lart, § 106).

103. Gjykata konstatoi se mbrojtja substanciale e ofruar nga e drejta e BE-së është e 
barazvlefshme duke marrë parasysh dispozitat e nenit 52 (3) të Kartës së të Drejtave 
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Themelore, sipas të cilave, përderisa të drejtat që përmban Karta i korrespondojnë të 
drejtave të garantuara nga Konventa, kuptimi dhe fushëveprimi i tyre janë të njëjta, 
pa paragjykuar mundësinë që ligji i BE-së të ofrojë mbrojtje më të gjerë (shih Bosfor, 
cituar më lart, § 80). Në shqyrtimin nëse, në rastin para tij, ende mund të konsiderojë se 
mbrojtja e ofruar nga e drejta e BE-së është e barabartë me atë për të cilën parashikon 
Konventa, Gjykata është veçanërisht e kujdesshme për rëndësinë e respektimit të 
rregullave të parashtruara në nenin 52 ( 3) të Kartës së të Drejtave Themelore, duke qenë 
se hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës (shih paragrafin 37 më lart) i ka dhënë Kartës të 
njëjtën vlerë ligjore si Traktatet.

104. Së dyti, Gjykata ka pranuar se mekanizmi i parashikuar nga ligji i Bashkimit Evropian 
për mbikëqyrjen e respektimit të të drejtave themelore, për sa i përket mundësisë së plotë 
të saj, gjithashtu siguron mbrojtje të krahasueshme me atë për të cilën parashikohet nga 
Konventa. Në këtë pikë, Gjykata i ka kushtuar rëndësi të madhe rolit dhe kompetencave 
të CJEU-së, pavarësisht faktit se qasja individuale në atë gjykatë është shumë më e 
kufizuar sesa qasja në Gjykatën e Strasburgut sipas nenit 34 të Konventës (shih gjykimet 
në Bosfor , §§ 160-65, dhe Michaud, §§ 106-11, të dy përmendur më lart).
(b) Zbatimi i prezumimit të mbrojtjes ekuivalente në rastin aktual

105. Gjykata rithekson që zbatimi i supozimit të mbrojtjes ekuivalente në sistemin ligjor 
të Bashkimit Evropian i nënshtrohet dy kushteve, të cilat i parashtruan në gjykimin 
Michaud, përmendur më lart. Këto janë mungesa e ndonjë kufiri të manovrimit nga ana 
e autoriteteve vendore dhe vendosja e potencialit të plotë të mekanizmit mbikëqyrës të 
parashikuar nga ligji i Bashkimit Evropian (ibid., §§ 113 15). Prandaj, Gjykata duhet të 
konstatojë nëse këto dy kushte janë përmbushur në rastin në fjalë.

106. Për sa i përket kushtit të parë, Gjykata vëren në fillim se dispozitat të cilave Senati 
i Gjykatës Supreme i dha fuqi ishin pjesë e Rregullores, e cila ishte drejtpërdrejt e 
zbatueshme në Shtetet Anëtare në tërësinë e saj dhe jo në një Direktivë, e cila do të ishte 
detyruese për shtetin në lidhje me rezultatin që duhej arritur, por do ta linte në dorë të 
Shtetit për të zgjedhur mjetet dhe mënyrën e arritjes së saj (shih, anasjelltas, Michaud, 
cituar më lart, § 113). Sa i përket dispozitës së saktë të zbatuar në rastin konkret, 
përkatësisht nenit 34 (2) të Rregullores së Brukselit I, Gjykata vëren se ajo lejoi refuzimin 
e njohjes apo ekzekutimit të një aktgjykimi të huaj vetëm brenda kufijve shumë të saktë 
dhe në varësi të disa parakushteve, domethënë se “të pandehurit [nuk i është vene në 
dispozicion] dokumenti që ka filluar procedurën ose një dokument i barasvlershëm në 
kohë të mjaftueshme dhe në mënyrë të tillë që t’i mundësojë atij të rregullojë mbrojtjen e 
tij, përveç nëse i pandehuri [kishte] dështuar për të filluar procedurat për të kundërshtuar 
aktgjykimin kur ishte [e mundur] për ta bërë këtë “. Është e qartë nga interpretimi i 
dhënë nga CJEU në një masë mjaft të gjerë të jurisprudencës (shih paragrafët 57-61 më 
lart) se kjo dispozitë nuk ka dhënë ndonjë diskrecion gjykatës nga e cila është kërkuar 
deklarata e zbatueshmërisë. Prandaj, Gjykata konkludon se Senati i Gjykatës Supreme 
të Letonisë nuk gëzonte asnjë hapësirë   të manovrimit në këtë rast.

107. Rasti aktual është për rrjedhojë i dallueshëm nga ai i M.S.S., përmendur më lart. Në 
rastin konkret, në shqyrtimin e çështjes së përgjegjësisë së Belgjikës sipas Konventës, 
Gjykata vuri në dukje se, sipas kushteve të Rregullores së aplikueshme (Rregullorja 
e Dublinit II), autoritetet e Belgjikës kanë mbajtur kompetencën diskrecionale për 
të vendosur nëse do të përdorin ose jo të klauzolës “sovraniteti”, e cila i lejoi ata të 
shqyrtonin kërkesën për azil dhe të përmbaheshin nga dërgimi i ankuesit në Greqi nëse 
konsideronin se autoritetet greke nuk kishin mundësi të përmbushnin detyrimet e tyre 
sipas Konventës (§§ 339-40). Në të kundërt, Neni 34 (2) i Rregullores së Brukselit I nuk 
i dha Shteteve ndonjë kompetencë të tillë diskrecionale të vlerësimit.
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108. Në parashtresat e palës së tretë, Qendra AIRE argumentoi se Senati i Gjykatës së Lartë 
të Letonisë mund dhe duhet të kishte pasur qasje në Nenin 34 (1) të Rregullores së 
Brukselit I, sipas të cilit kërkesa për deklarimin e zbatueshmërisë duhej të refuzohet 
nëse “njohja [ishte] qartësisht në kundërshtim me politikën publike në Shtetin Anëtar në 
të cilin kërkohej njohja”. Sipas Qendrës AIRE kjo dispozitë lejoi gjykatën e Letonisë një 
shkallë diskrecioni (shih paragrafin 94 më lart). Megjithatë, argumentet e ngritura nga 
parashtruesi i kërkesës në Gjykatën Supreme ishin të kufizuara në zbatimin e paragrafit 
2 të nenit 34. Prandaj, Gjykata do të kufizojë analizën e saj në ankesat e kërkuesit, të 
ngritura në Gjykatën Supreme dhe në kontekstin e procedurës në fjalë. Ajo konsideron 
se nuk është detyrë e tij të përcaktojë nëse duhet të ishte zbatuar një dispozitë tjetër e 
Rregullores së Brukselit I.

109. Sa i përket kushtit të dytë, domethënë vendosjes së potencialit të plotë të mekanizmit 
mbikëqyrës të parashikuar nga ligji i Bashkimit Evropian, Gjykata vëren në fillim se në 
aktgjykimin e Bosforit, të cituar më lart, ajo njihte se, marrë në përgjithësi, mekanizmat 
e vendosura brenda Bashkimit Evropian dhanë një nivel mbrojtjeje të barabartë me 
atë për të cilën sigurohej mekanizmi i Konventës (ibid., §§ 160-64). Duke iu referuar 
rrethanave specifike të rastit aktual, ajo vë në dukje se Senati i Gjykatës Supreme nuk 
kërkoi një vendim paraprak nga CJEU lidhur me interpretimin dhe zbatimin e nenit 
34 (2) të Rregullores. Megjithatë, ai konsideron se ky kusht i dytë duhet të zbatohet 
pa formalizëm të tepruar dhe duke marrë parasysh tiparet specifike të mekanizmit 
mbikëqyrës në fjalë. Ai konsideron se nuk do të kishte asnjë qëllim të dobishëm për 
të bërë zbatimin e presupozimit të Bosforit pjesë të një kërkese që gjykata vendase 
të kërkonte një vendim nga CJEU në të gjitha rastet pa përjashtim, duke përfshirë ato 
raste kur nuk lind një çështje e vërtetë dhe serioze në lidhje me mbrojtjen e të drejtave 
themelore nga e drejta e BE-së, ose ato në të cilat CJEU-ja tashmë ka theksuar saktësisht 
se si duhet të interpretohen dispozitat e aplikueshme të së drejtës së BE-së në një mënyrë 
të pajtueshme me të drejtat themelore.

110. Gjykata vëren se, në një kontekst tjetër, ka vendosur që gjykatat kombëtare kundër 
vendimeve të të cilave nuk ekzistojnë mjet juridik në të drejtën kombëtare janë të 
detyruara të japin arsye për refuzimin e një kërkese për t’i dhënë një kërkesë CJEU-së 
për një vendim paraprak, në dritë të përjashtimeve të parashikuara nga jurisprudenca 
e CJEU-së. Prandaj, gjykatat kombëtare duhet të japin arsyet pse e konsiderojnë të 
panevojshme të kërkojnë një vendim paraprak (shih Ullens de Schooten dhe Rezabek 
kundër Belgjikës, nr. 3989/07 dhe 38353/07, § 62, 20 shtator 2011, dhe Dhahbi v. Italisë, 
nr. 17120/09, §§ 31-34, 8 prill 2014). Gjykata thekson se qëllimi i shqyrtimit që ai 
kryen në këtë drejtim është të konstatojë nëse refuzimi për të parashtruar një pyetje për 
një vendim paraprak përbën në vetvete një shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës; duke 
vepruar kështu, merr parasysh qasjen e vendosur tashmë nga jurisprudenca e CJEU-së. 
Ky rishqyrtim për këtë arsye ndryshon nga ai që kryen kur, si në rastin në fjalë, shqyrton 
vendimin për të mos kërkuar një vendim paraprak si pjesë e vlerësimit të përgjithshëm 
të shkallës së mbrojtjes së të drejtave fundamentale të parashikuara nga ligji i Bashkimit 
Evropian. Gjykata e kryen këtë vlerësim, në përputhje me jurisprudencën e vendosur 
në Michaud, me qëllim që të përcaktojë nëse mund të aplikojë prezumimin e mbrojtjes 
ekuivalente ndaj vendimit të ankuesit, një supozim që Gjykata zbaton në përputhje me 
kushtet që ka vetë të përcaktuara.

111. Prandaj, Gjykata konsideron se çështja nëse është vendosur potenciali i plotë i 
mekanizmave mbikëqyrës të parashikuar nga ligji i Bashkimit Evropian dhe, më 
konkretisht, fakti që gjykata vendase që ka shqyrtuar rastin nuk ka kërkuar një vendim 
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paraprak nga CJEU është e prirur për të parandaluar zbatimin e prezumimit të mbrojtjes 
ekuivalente - duhet të vlerësohet në dritën e rrethanave specifike të secilit rast. Në rastin 
konkret vë në dukje se parashtruesi nuk ka avancuar asnjë argument specifik në lidhje 
me interpretimin e nenit 34 (2) të Rregullores së Brukselit I dhe pajtueshmërinë e tij 
me të drejtat themelore të tilla që të justifikojnë konstatimin se një vendim paraprak 
duhet të ishte kërkuar nga CJEU. Ky qëndrim konfirmohet nga fakti se kërkuesi nuk ka 
paraqitur ndonjë kërkesë për këtë qëllim në Senatin e Gjykatës Supreme të Letonisë. 
Rasti i tanishëm është dukshëm i dallueshëm nga Michaud, i përmendur më lart, në 
të cilën gjykata supreme kombëtare refuzoi kërkesën e kërkuesit për të kërkuar një 
vendim paraprak nga CJEU edhe pse çështja e Konventës nuk përputhet me dispozitat 
e kundërshtuara të së drejtës së Bashkimit Evropian është ekzaminuar nga CJEU (ibid., 
§ 114). Prandaj, fakti që çështja nuk është referuar për një vendim paraprak nuk është 
një faktor vendimtar në rastin aktual. Prandaj, kushti i dytë për zbatimin e prezumimit të 
Bosforit duhet të konsiderohet të jetë i kënaqur.

112. Duke marrë parasysh konsideratat e mësipërme, Gjykata konkludon se supozimi 
i mbrojtjes ekuivalente është i zbatueshëm në rastin në fjalë, pasi Senati i Gjykatës 
Supreme nuk zbatoi më tej detyrimet ligjore të Letonisë që rrjedhin nga anëtarësimi i saj 
në Bashkimin Evropian ( shih, mutatis mutandis, Povse, cituar më lart, § 78). Prandaj, 
detyra e Gjykatës kufizohet në përcaktimin nëse mbrojtja e të drejtave të garantuara nga 
Konventa ka qenë manifestisht e mangët në rastin në fjalë, në mënyrë që kjo supozim 
të kundërshtohet. Në këtë rast, interesi i bashkëpunimit ndërkombëtar do të tejkalohej 
nga respektimi i Konventës si një “instrument kushtetues i rendit publik Evropian” në 
fushën e të drejtave të njeriut (shih Bosfor, § 156 dhe Michaud, § 103, të përmendura 
më lart) . Në shqyrtimin e kësaj çështje, Gjykata duhet të ketë parasysh si nenin 34 (2) 
të Rregullores së Brukselit I si të tillë dhe rrethanave specifike në të cilat është zbatuar 
në rastin aktual.
3. Pretendimet se mbrojtja e të drejtave të garantuara nga Konventa ishte dukshëm e 

mangët
(a) Vërejtje të përgjithshme mbi njohjen reciproke

113. Në përgjithësi, Gjykata vëren se Rregullorja e Brukselit I bazohet pjesërisht në 
mekanizmat e njohjes së ndërsjellë, të cilat vetë bazohen në parimin e besimit të ndërsjellë 
midis Shteteve Anëtare të Bashkimit Europian. Preambula e Rregullores së Brukselit 1 
thekson se qasja që mbështet Rregulloren është një “besim i ndërsjellë në administrimin 
e drejtësisë” brenda BE-së, gjë që nënkupton që “deklarata se një aktgjykim është i 
zbatueshëm duhet të lëshohet pothuajse automatikisht pas kontrolleve thjesht formale të 
dokumenteve të dorëzuara, pa pasur ndonjë mundësi që gjykata të ngrejë mocionin e vet 
ndonjë nga arsyet për moszbatimin e parashikuar nga kjo rregullore “(shih paragrafin 
54 më lart). Gjykata është e ndërgjegjshme për rëndësinë e mekanizmave të njohjes 
reciproke për ndërtimin e zonës së lirisë, sigurisë dhe drejtësisë të përmendur në nenin 
67 të TFEU-së, si dhe të besimit reciprok që ata kërkojnë. Siç thuhet në nenet 81 (1) 
dhe 82 (1) të TFEU, njohja reciproke e aktgjykimeve është hartuar në veçanti për të 
lehtësuar bashkëpunimin efektiv gjyqësor në çështjet civile dhe penale. Gjykata në 
mënyrë të përsëritur ka pohuar përkushtimin e saj ndaj bashkëpunimit ndërkombëtar 
dhe Evropian (shih, ndër autoritetet e tjera, Ëaite dhe Kennedy kundër Gjermanisë 
[DHM], nr. 26083/94, §§ 63 dhe 72, ECHR 1999-I dhe Bosfor, cituar më sipër, § 150). 
Prandaj, ajo e konsideron krijimin e një zone të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë në Evropë, 
si dhe miratimin e mjeteve të nevojshme për ta arritur atë, të jetë tërësisht legjitim në 
parim nga pikëpamja e Konventës.
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114. Megjithatë, metodat e përdorura për krijimin e kësaj zone nuk duhet të cenojnë të 
drejtat themelore të personave të prekur nga mekanizmat rezultuese, siç konfirmohet 
me nenin 67 (1) të TFEU. Megjithatë, është e qartë se qëllimi i efektivitetit të ndjekur 
nga disa prej metodave të përdorura rezulton në rishikimin e respektimit të të drejtave 
themelore të rreguluara ose madje të kufizuara. Prandaj, CJEU deklaroi kohët e fundit 
në Opinionin 2/13 se “kur të zbatohet ligji i BE-së, Shtetet Anëtare mund të kërkojnë, 
sipas ligjit të BE-së, të supozojnë se të drejtat themelore janë respektuar nga Shtetet e 
tjera Anëtare, në mënyrë që ... në raste të jashtëzakonshme, ata nuk mund të kontrollojnë 
nëse shteti tjetër anëtar në fakt ka respektuar të drejtat themelore të garantuara nga BE 
“(shih paragrafin 49 më lart). Duke u kufizuar në raste të jashtëzakonshme fuqia e shtetit 
në të cilin kërkohet njohja për të shqyrtuar respektimin e të drejtave themelore nga 
shteti i origjinës së aktgjykimit, në praktikë mund të bjerë në kundërshtim me kërkesat 
e vendosura nga Konventa sipas të cilave gjykata në Shtetin e adresuar duhet së paku të 
jetë e autorizuar për të kryer një rishikim në përpjesëtim me rëndësinë e çdo pretendimi 
serioz të një shkelje të të drejtave themelore në shtetin e origjinës, me qëllim që të 
sigurohet që mbrojtja e këtyre të drejtave nuk është dukshëm e mangët.

115. Për më tepër, Gjykata vëren se, kur autoritetet e brendshme bëjnë efektiv ligjin e 
Bashkimit Evropian dhe nuk kanë diskrecion në këtë drejtim, supozimi i mbrojtjes 
ekuivalente i përcaktuar në aktgjykimin e Bosforit është i zbatueshëm. Ky është rasti 
kur mekanizmat e njohjes reciproke kërkojnë nga gjykata të supozohet se respektimi i 
të drejtave themelore nga një shtet tjetër anëtar ka qenë i mjaftueshëm. Prandaj, gjykata 
e brendshme është e privuar nga liria e saj në këtë çështje, duke çuar në aplikimin 
automatik të prezumimit të barabartë të Bosforit. Gjykata thekson se kjo rezulton 
paradoksale në një kufizim të dyfishtë të rishikimit të gjykatës vendase për respektimin e 
të drejtave themelore, për shkak të efektit të kombinuar të supozimit mbi të cilin bazohet 
njohja e ndërsjellë dhe prezumimit të mbrojtjes ekuivalente të Bosforit.

116. Në gjykimin e Bosforit, Gjykata përsëriti se Konventa është një “instrument kushtetues 
i rendit publik Evropian” (ibid., § 156). Prandaj, Gjykata duhet të bindet, kur plotësohen 
kushtet për zbatimin e supozimit të mbrojtjes ekuivalente (shih paragrafët 105-106 më 
lart), se mekanizmat e njohjes reciproke nuk lënë asnjë hendek apo situatë të veçantë 
që do të bënte mbrojtjen e të drejtat e njeriut të garantuara nga Konventa dukshëm 
të mangëta. Duke vepruar kështu, ajo merr parasysh, në frymën e komplementaritetit, 
mënyrën në të cilën veprojnë këta mekanizma dhe në veçanti synimin e efektivitetit që 
ata ndjekin. Megjithatë, duhet të verifikojë se parimi i njohjes reciproke nuk zbatohet 
automatikisht dhe mekanikisht (shih, mutatis mutandis, X kundër Letonisë [DHM], nr. 
27853/09, §§ 98 dhe 107, KEDNJ 2013) në dëm të (shih, për shembull, gjykimin e saj 
në Alpha Bank Cyprus Ltd, përmendur në paragrafin 48 më lart). Në këtë frymë, kur 
gjykatat e një shteti që është Palë Kontraktuese e Konventës dhe një Shtet Anëtar i 
Bashkimit Evropian janë të thirrur të zbatojnë një mekanizëm të njohjes së ndërsjelltë të 
krijuar nga ligji i BE-së, ato duhet të japin efekt të plotë në atë mekanizëm ku mbrojtja e 
të drejtave të Konventës nuk mund të konsiderohet dukshëm e mangët. Megjithatë, nëse 
një ankesë e rëndë dhe e arsyetuar është ngritur para tyre në atë që mbrojtja e së drejtës 
së Konventës ka qenë dukshëm e mangët dhe se kjo situatë nuk mund të korrigjohet 
nga ligji i Bashkimit Evropian, ato  nuk mund të limitohen në shqyrtimin e asaj ankese 
vetëm për shkak se ato po zbatojnë ligjin e BE-së.
(b)Nëse mbrojtja e të drejtave themelore ishte dukshëm e mangët në rastin aktual

117. Gjykata tani duhet të kërkojë të konstatojë nëse mbrojtja e të drejtave fundamentale të 
ofruara nga Senati i Gjykatës së Lartë të Letonisë ishte i dukshëm i mangët në rastin 
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në fjalë, kështu që supozimi i mbrojtjes ekuivalente është hedhur poshtë, sa i përket 
dispozitës së ligjit të Bashkimit Evropian që është aplikuar dhe zbatimi i tij në rastin 
konkret të aplikantit.

118. Gjykata konsideron se kërkesa për shterimin e mjeteve juridike që dalin nga mekanizmi i 
parashikuar nga neni 34 (2) i Rregullores së Brukselit I interpretuar nga CJEU (i pandehuri 
duhet të ketë përdorur çdo mjet juridik në dispozicion në shtetin e origjinës në me qëllim 
që të jetë në gjendje të ankohet për dështimin për t’i shërbyer atij me dokumentin që 
fillon procedurën), nuk është në vetvete problematik në aspektin e garancive të nenit 6 
§ 1 të Konventës. Ky është parakusht i cili synon të sigurojë administrimin e duhur të 
drejtësisë në frymën e ekonomisë procedurale dhe që bazohet në një qasje të ngjashme 
me atë që mbështet rregullin e shterimit të mjeteve të brendshme juridike të përcaktuara 
në nenin 35 § 1 të Konventës. Kjo qasje përfshin dy fillesa. Së pari, Shtetet nuk u janë 
përgjigjur përpara një organi ndërkombëtar për veprimet e tyre para se të kenë pasur 
mundësi t’i vënë gjërat në rregull përmes sistemit të tyre ligjor dhe, së dyti, supozohet 
se ekziston një mjet efektiv në dispozicion në sistemin vendas në lidhje me një shkelje 
të pretenduar (shih, mutatis mutandis, Akdivar dhe të tjerët kundër Turqisë, 16 shtator 
1996, § 65, Raportet e aktgjykimeve dhe vendimeve 1996-IV dhe Sargsyan kundër 
Azerbajxhanit [DHM], nr. 40167 / 06, § 115, ECHR 2015). Prandaj, Gjykata nuk sheh 
ndonjë shenjë se mbrojtja e ofruar ishte dukshëm e mangët në këtë drejtim.

119. Megjithatë, Gjykata thekson se parimi i të drejtës për të kundërshtuar i palëve dhe 
parimi i barazisë së armëve, të cilat janë të lidhura ngushtë, janë elemente themelore 
të konceptit të një “gjykimi të drejtë” brenda kuptimit të nenit 6 § 1 të Konventës. 
Ata kërkojnë një “balancë të drejtë” midis palëve: secilës palë duhet t’i ofrohet një 
mundësi e arsyeshme për të paraqitur rastin e tij nën kushte që nuk e vendosin atë në 
një disavantazh substancial kundrejt kundërshtarit ose kundërshtarëve të tij (shih, për 
shembull, Gorraiz Lizarraga dhe të tjerët kundër Spanjës, nr. 62543/00, § 56, KEDNJ 
2004-III). Këto parime, të cilat mbulojnë të gjitha aspektet e së drejtës procedurale në 
Shtetet Kontraktuese, janë gjithashtu të zbatueshme në sferën specifike të shërbimit të 
dokumenteve gjyqësore për palët (shih Miholapa kundër Letonisë, nr. 61655/00, § 23, 
31 maj 2007, dhe Övüş kundër Turqisë, nr 42981/04, § 47, 13 tetor 2009), megjithëse 
Neni 6 § 1 nuk mund të interpretohet si përcaktim i një forme të veçantë shërbimi të 
dokumenteve (shih vendimin në Orams, cituar më lart).

120. Duke u kthyer tek rasti në fjalë, Gjykata vëren se ankuesi pohoi, në veçanti, para 
gjykatave të Letonisë se ai nuk ishte njoftuar në kohë të duhur nga thirrja për t’u paraqitur 
para Gjykatës së Rrethit Limasol dhe kërkesës nga kompania FH Ltd ., me rezultat që 
ai nuk kishte mundur të organizonte mbrojtjen e tij. Prandaj ai argumentoi se njohja e 
aktgjykimit të kundërshtuar duhej të ishte refuzuar sipas nenit 34 (2) të Rregullores së 
Brukselit I. Parashtruesi pretendonte se thirrjet ishin dërguar në një adresë ku fizikisht 
ishte e pamundur ta arrinte, edhe pse juristët qipriotë dhe letonezë që përfaqësonin 
kompaninë kërkuese kishin qenë plotësisht të vetëdijshëm për adresën e tij të biznesit 
në Rigë dhe mund të kishin arritur lehtësisht adresën e tij private (shih paragrafin 30 
më lart). Prandaj ai ngriti argumente bindëse në gjykatat e Letonisë duke pretenduar 
ekzistencën e një defekti procedural, i cili a priori ishte në kundërshtim me nenin 6 § 1 
të Konventës dhe përjashtoi zbatimin e aktgjykimit qipriot në Letoni.

121. Në dritën e parimeve të përgjithshme të përsëritura më lart, Gjykata vëren se, në 
procedurat para Senatit të Gjykatës Supreme, ankuesi u ankua se ai nuk kishte marrë 
asnjë thirrje ose nuk ishte njoftuar për aktgjykimin e Qipros. Duke vepruar kështu, ai 
mbështeti arsyet për mosnjohjen e parashikuar nga neni 34 (2) i Rregullores së Brukselit 
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I. Kjo dispozitë deklaron shprehimisht se baza të tilla mund të thirren vetëm me kusht 
që procedurat të kenë filluar më parë për të kundërshtuar aktgjykimin në fjalë, për aq 
sa ishte e mundur. Fakti që ankuesi u mbështet në atë nen pa e sfiduar aktgjykimin siç 
kërkohet domosdoshmërisht, ngriti çështjen e disponueshmërisë së atij mjeti juridik në 
Qipro në rrethanat e rastit aktual. Në një situatë të tillë Senati nuk kishte të drejtë thjesht 
të kritikonte aplikantin, ashtu siç bëri në aktgjykimin e tij të datës 31 janar 2007, për mos 
apelim kundër aktgjykimit në fjalë dhe për të heshtur në çështjen e barrës së provës në 
lidhje me ekzistencën dhe disponueshmërinë e mjeteve juridike në shtetin e origjinës; 
Neni 6 § 1 i Konventës, sikurse neni 34 (2) i Rregullores së Brukselit I, kërkoi që të 
verifikojë nëse ky kusht është plotësuar, në mungesë të së cilit nuk mund të refuzojë 
shqyrtimin e ankesës së kërkuesit. Gjykata konsideron se përcaktimi i barrës së provës, 
e cila, siç ka theksuar Komisioni Evropian (shih paragrafin 92 më lart), nuk rregullohet 
nga ligji i Bashkimit Evropian, prandaj ishte vendimtar në rastin në fjalë. Si pasojë, kjo 
pikë duhet të ishte shqyrtuar në procedurat kontestuese që çuan në gjetjt e arsyetuara. 
Megjithatë, Gjykata Supreme ka supozuar në mënyr të heshtur ose se barra e provës 
ishte e të pandehurit ose se një mjet i tillë në fakt ishte në dispozicion të aplikantit. 
Kjo qasje, e cila pasqyron një aplikim të drejtpërdrejtë dhe automatik të nenit 34 (2) 
të Rregullores së Brukselit I, në teori mund të çojë në gjetjen e mbrojtjes së ofruar 
në mënyrë të dukshme të mangët, kështu që prezumimi i mbrojtjes ekuivalente të të 
drejtave të mbrojtjes të garantuara nga Neni 6 § 1 është hedhur poshtë. Sidoqoftë, në 
rrethanat specifike të aplikimit të tanishëm, Gjykata nuk e konsideron këtë ndodhur një 
rast i tillë, megjithëse kjo mangësi është për të ardhur keq.

122. Në fakt, nga informacioni i dhënë nga qeveria qipriote me kërkesë të Dhomës së Madhe 
dhe i pakundërshtuar nga palët, është e qartë se ligji qipriot i dha ankuesit, pasi kishte 
mësuar për ekzistencën e aktgjykimit, një mundësi reale për të apeluar pavarësisht nga 
kohëzgjatja që kishte kaluar që nga dhënia e aktgjykimit. Në përputhje me legjislacionin 
dhe jurisprudencën qipriote, kur një i pandehur kundër të cilit është dhënë një aktgjykim 
në mungesë aplikon për të pezulluar këtë aktgjykim dhe pretendon, për arsye të 
diskutueshme, se ai ose ajo nuk ishte thirrur në mënyrë të rregullt përpara gjykatës 
që dha aktgjykimin, gjykata që shqyrton kërkesën është e nevojshme - dhe jo vetëm e 
autorizuar - të anulojë aktgjykimin e dhënë në mungesë (shih paragrafin 68 më lart). 
Prandaj, Gjykata nuk është e bindur nga argumenti i ankuesit se një procedurë e tillë 
do të dështonte. Gjykata ka konstatuar vazhdimisht se nëse ka ndonjë dyshim nëse një 
mjet i caktuar ofron një shans të vërtetë suksesi, kjo pikë duhet të paraqitet në gjykatat 
e brendshme (shih, për shembull, Akdivar dhe të tjerët, përmendur më lart, § 71 dhe 
Naydenov kundër Bullgarisë, nr.17353 / 03, § 50, 26 nëntor 2009). Në rastin në fjalë, 
Gjykata konsideron se në periudhën prej 16 qershorit 2006 (data në të cilën i është dhënë 
qasje në të gjithë dosjen e lëndës në hapësirat e gjykatës së shkallës së parë dhe ishte në 
gjendje të njihej me përmbajtjen e gjykimit qipriot) dhe 31 janar 2007 (data e seancës 
së Senatit të Gjykatës Supreme), kërkuesi kishte kohë të mjaftueshme për të ndjekur një 
zgjidhje në gjykatat qipriote. Megjithatë, për arsye të njohura vetëm për veten e tij, ai 
nuk bëri asnjë përpjekje për ta bërë këtë.

123. Fakti që aktgjykimi i Qipros nuk bëri asnjë referencë në mjetet juridike në dispozicion 
nuk ndikon në gjetjet e Gjykatës. Është e vërtetë se neni 230 (1) i Ligjit të Procedurës 
Civile të Letonisë kërkon që gjykatat të tregojnë në tekstin e vendimeve të tyre rregullimet 
e hollësishme dhe afatet kohore për ankimin kundër tyre (shih paragrafin 67 më lart). 
Megjithatë, ndonëse një kërkesë e tillë është e lavdërueshme për sa kohë që siguron një 
mbrojtje shtesë që lehtëson ushtrimin e të drejtave të palëve kontestuese, ekzistenca e 
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saj nuk mund të nxirret nga neni 6 § 1 i Konventës (shih Société Guérin Automobiles 
kundër 15 Shteteve të Bashkimi Evropian (vendim), nr. 51717/99, 4 korrik 2000). 
Rrjedhimisht, ishte detyrë e vvetë kërkuesit, nëse ka nevojë me këshilla të përshtatshme, 
të hetojë në lidhje me mjetet juridike në Qipro pasi ai të njihet me aktgjykimin në fjalë.

124. Në këtë pikë Gjykata ndan pikëpamjen e qeverisë së paditur se ankuesi, i cili ishte 
një konsulent investimi, duhet të ketë qenë në dijeni të pasojave ligjore të njohjes së 
dokumentit të borxhit që ai kishte nënshkruar. Ky dokument i qeverisur nga ligji qipriot, 
kishte të bënte me një shumë parash të huazuar nga aplikanti nga një kompani qipriote 
dhe përmbante një klauzolë që jepte juridiksion gjykatave qipriote. Rrjedhimisht, 
parashtruesi i kërkesës duhet të kishte siguruar që ai të ishte i njoftuar me mënyrën se 
si do të bëhej procedimi i mundshëm para gjykatave qipriote (shih, mutatis mutandis, 
Robba kundër Gjermanisë, nr. 20999 / 92, vendimi i Komisionit i 28 shkurtit 1996, i 
pabotuar ). Pasi nuk mori informacion për këtë çështje, ai kontribuoi në një masë të 
madhe, si pasojë e mosveprimit dhe mungesës së kujdesit të tij, për të sjellë situatën për 
të cilën u ankua para Gjykatës dhe të cilën ai mund ta kishte parandaluar në mënyrë që 
të shmangte ndonjë shkelje (shih, mutatis mutandis, Hussin kundër Belgjikës (vendim), 
nr. 70807/01, 6 maj 2004, dhe McDonald, cituar më lart).

125. Prandaj, në rrethanat specifike të rastit në fjalë, Gjykata nuk konsideron se mbrojtja e të 
drejtave themelore ishte dukshëm e mangët, kështu që supozimi i mbrojtjes ekuivalente 
është hedhur poshtë.

126. Së fundi, sa i përket ankesave të tjera të ankuesit sipas nenit 6 § 1, dhe për aq sa ka 
juridiksion për të vendosur mbi to, Gjykata nuk gjen ndonjë paraqitje të shkeljes së të 
drejtave të siguruara sipas kësaj dispozite.

127. Rrjedhimisht, nuk ka pasur shkelje të nenit 6 § 1.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA
Mban, me gjashtëmbëdhjetë vota në një, se nuk ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të 

Konventës.

Bërë në gjuhën angleze dhe në frëngjisht dhe u mbajt në një seancë dëgjimore publike 
në ndërtesën e të drejtave të njeriut, Strasburg, më 23 maj 2016.

Johan Calleëaert       András Sajó
Zëvendës Kancelar          Kryetar
 
Në pajtim me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 

mednimet e veçanta të mëposhtme janë bashkëngjitur këtij vendimi:
(a) Opinioni i përbashkët paralel i gjykatësve Lemmens dhe Briede;
(b) Mendimi i pakicës i gjyqtarit Sajo.

A.Ş.
J.C.
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OPINIONI I PARALEL I GJYQTARËVE LEMMENS AND BRIEDE

1.  Ne pajtohemi me shumicën se Neni 6 § 1 i Konventës është i zbatueshëm në rastin 
aktual, por nuk është shkelur.

Megjithatë, për keqardhje, ne nuk jemi në gjendje të ndjekim arsyetimin e shumicës 
në të gjitha pikat. Shumica në thelb konstatojnë se ka pasur një mangësi në procedurat 
para Gjykatës Supreme të Letonisë (shih paragrafët 119-21 të aktgjykimit), por që në 
rrethanat specifike të rastit nuk kishte mangësi të dukshme në mbrojtjen e të drejtave 
themelore; për këtë arsye ata zbatojnë supozimin e mbrojtjes ekuivalente të njohur si 
supozimi i Bosforit (shih paragrafët 122-25).

Ne me respekt nuk pajtohemi me premisën se ka pasur një mangësi në procedurat 
para Gjykatës Supreme.

2.  Neni 33 i Rregullores së Brukselit I përcakton parimin se një vendim i dhënë në një 
Shtet Anëtar të Bashkimit Europian do të njihet në Shtetet e tjera Anëtare. Neni 34 lejon 
përjashtime nga parimi, duke numëruar dy situata në të cilat një gjykim nuk do të njihet. 
Kërkuesi u mbështet në përjashtimin e parashikuar në nenin 34 (2) (shih paragrafin 
30 të aktgjykimit). Ai argumentoi se aktgjykimi i Limasolit ishte dhënë në mungesë 
të paraqitjes dhe se atij nuk i ishte dërguar dokumenti që themelonte procedurën ose 
me një dokument të barasvlershëm në kohë të mjaftueshme dhe në atë mënyrë që t’i 
mundësonte atij të organizonte mbrojtjen e tij. Kishte një pengesë në rrugën e aplikantit: 
ai nuk do të mund të mbështetej në përjashtimin sipas nenit 34 (2) nëse ai “nuk arriti 
të fillonte procedurat (në Qipro) për të kundërshtuar aktgjykimin kur ishte e mundur 
për të ta bëjë këtë “(Neni 34 (2)). Çështja e shterimit të mjeteve juridike në Qipro ishte 
kështu vendimtare për vendimin mbi këtë argument të aplikantit. Ne vërejmë se askund 
nuk thuhet në gjykimin tonë se ankuesi argumentoi se nuk kishte pasur mundësi që ai të 
kundërshtonte vendimin e Limasolit sapo të njihej me ekzistencën e tij (shih në veçanti 
paragrafët 30 dhe 32).

Është e rëndësishme të theksohet se aplikuesi gjithashtu thirri një dispozitë tjetër 
të Rregullores së Brukselit I, domethënë Neni 38 (1) (shih paragrafin 31 të aktgjykimit). 
Sipas kësaj dispozite, një vendim i dhënë në një Shtet Anëtar «dhe i zbatueshëm në atë 
Shtet» zbatohet në një Shtet tjetër Anëtar kur, me kërkesën e ndonjë pale të interesuar, 
është shpallur i zbatueshëm atje. Parashtruesi i kërkesës ka argumentuar, ndër të 
tjera, se «kompania kërkuese nuk kishte paraqitur ndonjë dëshmi të dokumentuar që 
tregonte se aktgjykimi i 24 majit 2004 ishte i zbatueshëm në Qipro» (ibid.). Pyetja nëse 
aktgjykimi i Limasol ishte i zbatueshëm në Qipro ishte kështu vendimtar për vendimin 
mbi argumentin e dytë të ankuesit.

Gjykata Supreme e Letonisë anuloi aktgjykimin e Gjykatës Rajonale dhe urdhëroi 
njohjen dhe zbatimin e vendimit të Limasolit. Ne i japim rëndësi të veçantë mënyrës 
në të cilën Gjykata Supreme ka trajtuar dy argumentet e aplikantit. Ajo mbajti, në bazë 
të provave në dosjen e lëndës, se aktgjykimi i Limasol “u bë përfundimtar”. Më tutje 
konstatoi se ky fakt u konfirmua nga shpjegimet e të dyja palëve, sipas të cilave asnjë 
ankesë nuk ishte paraqitur kundër atij aktgjykimi. Sipas mendimit tonë, këto gjetje 
përmbanin një përgjigje për të dyja argumentet e kërkuesit: pasi që aktgjykimi ishte 
përfundimtar, ai ishte i ekzekutueshëm dhe për këtë arsye kundërshtimi i bazuar në 
nenin 38 (1) të Rregullores së Brukselit 1 u refuzua; për më tepër, kërkuesi nuk e kishte 
kundërshtuar aktgjykimin, dhe për këtë arsye, kundërshtimi i bazuar në nenin 34 (2) të 
Rregullores së Brukselit I ishte refuzuar. Konstatimi i fundit gjithashtu shpjegon pse 
Gjykata Supreme konsideroi se çështja e njoftimit të duhur për shqyrtimin e çështjes nga 
gjykata e Limasolit “nuk ka rëndësi”.
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3.  Shumica konsiderojnë se Gjykata Supreme duhet të shqyrtojë në mënyrë eksplicite, 
në procedimet kontestuese, çështjen e barrës së provës në lidhje me ekzistencën dhe 
disponueshmërinë e një mjeti juridik kundër aktgjykimit Limasol (shih paragrafin 121 
të aktgjykimit).

Sipas mendimit tonë, në rrethanat e rastit aktual, neni 6 § 1 i Konventës nuk 
kërkoi ekzaminimin e qartë të barrës së provës. Procedurat e Gjykatës Supreme, duke 
përfshirë ato që kanë të bëjnë me barrën e provës dhe arsyetimin e aktgjykimeve të saj, 
rregullohen me ligjin e Letonisë. Gjykata Supreme duhet të merret me argumentin e 
ankuesit sipas rregullave të së drejtës së brendshme. Aplikanti i paraqiti argumentet e 
tij në Gjykatën Supreme gjatë një seance kontradiktore dhe Gjykata e Lartë iu përgjigj 
këtyre argumenteve në vendimin e saj. Për më tepër, kërkuesi nuk e kundërshtoi faktin 
se mjetet juridike ishin në dispozicion në Qipro; përkundrazi, ai e bazoi argumentin 
e tij në lidhje me nenin 38 (1) të Rregullores së Brukselit I mbi faktin se aktgjykimi i 
Limasolit nuk ishte ende i zbatueshëm, gjë që mund të kuptohet nga Gjykata Supreme 
si pranim se ende ishte e mundur sfidojnë atë gjykim. Sidoqoftë, Gjykata e Lartë në 
mënyrë implicite konsideroi se një mjet juridik ishte në të vërtetë i disponueshëm dhe 
në mënyrë eksplicite vuri në dukje se aplikanti nuk e kishte përdorur atë.

Nëse kërkuesi dëshironte të argumentonte se në Qipro nuk kishte në dispozicion 
ndonjë mjet juridik, sipas mendimit tonë, do ti takonte atij që që ta ngrinte këtë çështje 
në mënyrë të qartë para Gjykatës Supreme. Ne pyesim nëse mund të presim që Gjykata 
Supreme ta ngrinte këtë çështje kryesisht. Dhe ne patjetër mendojmë se ai nuk mund të 
ankohet sipas nenit 6 § 1 të Konventës në lidhje me mungesën e një përgjigje të qartë 
ndaj një argumenti që nuk u bë në mënyrë eksplicite.

4.  Bazuar në arsyetimin e zhvilluar më lart, ne konkludojmë se gjykimi para Gjykatës 
Supreme është në përputhje me parimin kundërshtues dhe parimin e barazisë së armëve 
dhe se prapëseprapë nuk është shkelur neni 6 § 1.

5.  Duke arritur në atë përfundim, natyrisht nuk duhet të shqyrtojmë saktësisht se cilat mjete 
juridike ishin në dispozicion sipas ligjit qipriot (shih paragrafin 122 të aktgjykimit).

Ne e shohim të jashtëzakonshëm që shumica, për të “shpëtuar” shtetin e paditur nga 
konstatimi se Konventa është shkelur, të miratojë një arsyetim të bazuar në interpretimin 
e ligjit qipriot, duke u mbështetur në informacionin e dhënë nga qeveria qipriote. Në 
parim nuk duhet që Gjykata të interpretojë ligjin vendas. Këtu, shumica interpretojnë 
dispozitat e ligjit të brendshëm të një shteti të tretë, të cilat, për më tepër, nuk duket se 
kanë qenë subjekt i debatit kundërshtues përpara gjykatave të brendshme të shtetit të 
paditur.

6.  Përfundimisht, meqë konstatojmë se nuk ka pasur mangësi në procedurat para Gjykatës 
Supreme të Letonisë, ne jemi të mendimit se nuk ishte e nevojshme të kërkohej aplikimi 
i parimit të Bosforit.

Kur Gjykata zbaton prezumimin e Bosforit, në të vërtetë ajo zvogëlon intensitetin e 
rolit të saj mbikëqyrës, në interes të bashkëpunimit ndërkombëtar (shih Michaud kundër 
Francës, nr. 12323/11, § 104, ECHR 2012). Nuk duhet ta bëjë këtë aty ku interesat e 
bashkëpunimit ndërkombëtar nuk janë në rrezik.

Zbatimi i parimit është, për mendimin tonë, i rëndësishëm vetëm nëse rasti në fjalë 
përfshin zbatimin e ligjit të Bashkimit Evropian dhe nëse ka pasur ndonjë mangësi në 
procedurat përkatëse. Atëherë shtrohet pyetja nëse mungesa në mbrojtjen e të drejtave 
themelore është aq e dukshme sa supozimi në favor të shtetit të paditur është hedhur 
poshtë. Sidoqoftë, në rastin konkret, pasi që ne e konsiderojmë ushtrimin e shqyrtimit 
“normalisht” të ushtruar nga Gjykata, ne konstatojmë se nuk kishte mangësi në 
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procedurat para Gjykatës Supreme të Letonisë.
Prandaj, kërkesa mund të hidhet poshtë, sipas mendimit tonë, pa asnjë nevojë për 

të bazuar arsyetimin tonë mbi parimin e Bosforit.

MENDIMI KUNDËRSHTUES I GJYQTARIT SAJÓ

1.  Me keqardhje, nuk mund të ndaj mendimet e shumicës në këtë rast.
2.  Gjykata e Rrethit Limasol e urdhëroi aplikantin të paguante një shumë të caktuar më 24 

maj 2004. Ky aktgjykim u bë në procedurat në të cilat thirrja i ishte dorëzuar parashtruesit 
të kërkesës (i pandehuri në procedurën e brendshme) në adresën e gabuar. Prandaj, ai 
nuk mund të ishte në dijeni të procedurave. Paditësi në çështjen kërkoi ekzekutimin e 
aktgjykimit të Qipros në Letoni. Gjatë rrjedhës së këtyre procedurave të brendshme, 
aplikanti fillimisht mësoi për ekzistencën e aktgjykimit qipriot. Ndërsa Gjykata rajonale 
anuloi urdhrin e kundërshtuar të zbatimit, Gjykata Supreme e Letonisë urdhëroi njohjen 
dhe zbatimin e aktgjykimit të Qipros. Është shumë e habitshme që certifikata e kërkuar, 
e datës 18 janar 2007 (dmth. e lëshuar dy vjet pasi kërkesa për ekzekutim ishte dorëzuar 
në gjykatë në Letoni), ishte paraqitur vetëm në ankesën në Gjykatën Supreme dhe se 
ishte pranuar në atë fazë të procedurave. Megjithatë, rasti ka të bëjë me çështje më 
themelore të drejtësisë. Gjithashtu ngre çështje të trajtimit të së drejtës së BE-së në këtë 
Gjykatë. Këto janë çështjet ku unë jam i një qëndrimi të ndryshëm.

3.  Gjykata nuk e mohon “që një vendim për të zbatuar një vendim të huaj nuk mund të 
konsiderohet i pajtueshëm me kërkesat e nenit 6 § 1 të Konventës nëse ai është marrë pa 
pasur mundësi që pala e pasuksesshme të ketë ndonjë mundësi për të ushtruar në mënyrë 
efektive një ankesë sa i përket padrejtësisë së procedurave që çojnë në atë gjykim, ose 
në shtetin e origjinës ose në shtetin e drejtuar” (shih paragrafin 98).

4.  Megjithatë, në arsyetimin e Gjykatës:
a)  Gjykata vendase nuk kishte diskrecion për ta shqyrtuar këtë çështje, sepse çështja 

duhej të përcaktohej sipas Rregullores së Brukselit I, e cila, sipas interpretimit 
të dhënë nga CJEU (të paktën siç kuptohet nga Gjykata), nuk e jepni çdo fuqi 
diskrecionare të vlerësimit.

Megjithatë, përjashtimi i tillë i një shqyrtimi të drejtësisë së procedurave të 
brendshme në kontekstin e zbatueshmërisë së aktgjykimit të Qipros nuk ngri një 
problem, sepse vetë sistemi juridik që e përjashton atë, duhet të konsiderohet si 
mbrojtje e mjaftueshme. Aty ku mungesa e mbrojtjes së duhur vjen nga ligji i BE-
së, të paktën, prima facie, nuk ka mungesë të mbrojtjes së duhur, pasi “mekanizmat 
mbikëqyrës të vendosur brenda Bashkimit Europian ofrojnë një nivel mbrojtjeje të 
barabartë me atë për të cilën sigurohet mekanizmi i Konventës” (shih paragrafin 
109 në lidhje me Bosforin).

c)  Ky rast ka të bëjë me njohjen (e ndërsjellë) të aktgjykimeve (të huaja).
d)  Në kontekstin e mekanizmit të njohjes së ndërsjellë të vendimeve brenda BE-

së, prezumimi i mbrojtjes ekuivalente i Bosforit zbatohet për efektin që vetëm 
konsiderimi i mangët për të drejtat e Konventës do të ngrejë një çështje sipas 
Konventës.

e)  Kjo mangësi e dukshme nuk ndodhi, megjithëse Senati i Gjykatës Supreme të 
Letonisë nuk shqyrtoi çështjen e disponueshmërisë së mjetit juridik në shtetin e 
origjinës,

f)  Sipas Qeverisë së Qipros, “dhe e padiskutuar nga palët”, në Qipro kishte një 
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“mundësi e përkryer realiste për t’u ankuar”.
5.  Nëse, megjithatë, supozimi faktik sipas pikës f) është i saktë, rasti duhet të ishte shpallur 

i papranueshëm dhe nuk do të kishte qenë e nevojshme të mbështetej në Bosforin 
dhe në mungesë të dukshme. Për më tepër, siç ka deklaruar vetë Gjykata, palët (dhe 
Gjykata) duhet të mbështeten - në procedurat para Gjykatës Evropiane të të Drejtave 
të Njeriut - për atë që gjykatat kombëtare morën në konsideratë. Sipas aktgjykimit 
të Senatit të Gjykatës së Lartë të Letonisë, “Vendimi i Gjykatës së Rrethit Limasol 
u bë përfundimtar” për shkak se, ndër të tjera, nuk ishte paraqitur ankesë kundër tij. 
(Kjo nuk mund t’i atribuohet aplikantit). Megjithatë, është pikërisht pamundësia për 
të bërë një ankesë të tillë që është në origjinën e mungesës së drejtësisë procedurale: 
pa shërbimin e duhur në procedurë nuk kishte mundësi të apelohej. Nuk e shoh në 
cilën pikë aplikanti mund të ketë ngritur çështjen e mundësisë së ankesës në Qipro në 
procedurat e brendshme: kjo mungesë e mundësisë është pranuar nga të gjitha palët 
dhe gjykatat vendase dhe e vetmja pikë e diskutimit ishte nëse një aktgjykim i dhënë 
në kundërshtim me kërkesat e procedurës së drejtë mund të zbatohet ose jo. Megjithatë, 
gjykimi i Senatit të Gjykatës Supreme të Letonisë dhe i Gjykatës fajëson aplikuesin, 
megjithëse procedurat e ekzekutimit ishin tashmë në proces dhe çështja ishte vetëm nëse 
një aktgjykim i dhënë në mosrespektimin e kërkesës së dëgjimit mund të zbatohej.

6.  Gjykata në vetvete është e vetëdijshme për pamjaftueshmërinë e procedimeve letoneze 
dhe ka gjetur se gjykata vendase e Letonisë nuk diskutoi për mundësinë e ankesës në 
Qipro, të paktën për barrën e provës në lidhje me ekzistencën e kësaj mundësie ishte 
i shqetësuar, në procedurat kundërshtare që çuan në gjetje të arsyetuara. Megjithatë, 
sipas gjykimit, kjo mangësi nuk arrinte nivelin e një mungese të dukshme. Ky është 
pragu i zbatueshëm në situatat e mbrojtjes ekuivalente të supozuar në çështjet e njohjes 
reciproke. ëËshtë për shkak të këtij shqyrtimi minimal që Gjykata mund të bindet se nuk 
ka pasur shkelje, pasi që me sa duket ai nuk u ankua në Qipro, “mangësitë për të ardhur 
jeq letoneze” nuk përbëjnë një shkelje të tillë të ashpër.

7.  Në këtë moment unë duhet të shpreh rezervat e mia në lidhje me parimin e Bosforit, dhe 
në veçanti zbatimin e tij ndaj Rregulloreve, të cilat ndoshta nuk lejojnë një liri veprimi 
për konsideratat që lindin sipas Konventës.179 Arsyetimi standard i dhënë për parimin e 
Bosforit, siç zbatohet nga Gjykata në rrethanat e mësipërme, është se sistemi ligjor i BE-
së tashmë merr parasysh vlerat dhe të drejtat e Konventës dhe siguron mbrojtje për këto 
falë CJEU-së. Është me të vërtetë e arsyeshme të supozohet se kur shtetet transferojnë 
sovranitetin e tyre në një organizatë ndërkombëtare që njeh të drejtat themelore të 
Konventës, siç parashikohet në Kartën e të Drejtave Themelore të zbatueshme (Neni 52 
(3)), të drejtat do të mbrohen. Në të vërtetë, ekziston një mekanizëm ligjor (CJEU) që 
është atje për të siguruar që këto të drejta janë në të vërtetë të mbrojtura.

8.  Për më tepër, ekziston një arsyetim plotësues i ofruar për testin e mungesës së dukshme 
siç zbatohet në kontekstin e besimit / njohjes së ndërsjellë: argumentohet se ajo shërben 
në interes të bashkëpunimit ndërkombëtar. Megjithatë, edhe duke supozuar, për hir të 
argumentit, se sistemi i BE-së siguron mbrojtje ekuivalente në aspektin e të drejtës 
materiale të saj dhe gjithashtu procedurale, nëpërmjet CJEU-së, nuk duhet të sakrifikojë 
të drejtat e Konventës për hir të bashkëpunimit ndërkombëtar, një konsideratë që nuk 
është e njohur midis arsyeve të Konventës për kufizimin e të drejtave. Unë mund të shoh 
arsye të mira praktike për të aplikuar supozime në favor të konformitetit të standardeve 

179   Sipas mendimit të Komisionit Evropian (siç është paraqitur në vëzhgimet e palëve të treta), mekanizmi i 
Rregullores së Brukselit I siguroi një rishikim efektiv të së drejtës për një proces të rregullt gjyqësor në formën e 
përjashtimit të politikave publike.
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të rishikimit brenda një organizate ndërkombëtare rajonale si BE e cila shprehimisht 
pranon të drejtat e Konventës (të paktën që nga zbatueshmëria e Kartës). Komiteti 
kërkon një respekt të caktuar në këtë drejtim. Por kërkesa për respektimin e të drejtave 
të njeriut në burimet ligjore të BE-së nuk e bën rolin e kësaj Gjykate krejtësisht të 
ndryshme nga roli i saj mbikëqyrës kundrejt sistemeve kushtetuese kombëtare. Në fund 
të fundit, të drejtat e Konventës janë, si rregull, të garantuara nga kushtetuta përkatëse 
dhe gjyqësori kombëtar. Për më tepër, në rastin në fjalë, CJEU nuk kishte mundësi për të 
siguruar mbrojtjen e pritshme të të drejtave të njeriut. Ndërsa është e vërtetë që Shtetet 
Anëtare të BE-së, sipas ligjit të BE-së, mund të kërkojnë të respektojnë të drejtat e 
Konventës dhe për këtë arsye gjykatat në shtetet e tjera mund të supozojnë se ky detyrim 
është respektuar, nuk ka asgjë që garanton automatikisht që Shteti i parë ky detyrim, 
dhe për këtë arsye Shteti i dytë, duke besuar në të parën, nuk mund të thuhet të jetë i 
përjashtuar nga përgjegjësia. Edhe nëse ato përjashtohen nga shqyrtimi i hollësishëm i 
kërkesës së tyre, ato megjithatë duhet të kryejnë një rishqyrtim në masën e nevojshme 
për mbrojtjen efektive të të drejtave dhe kur kërkuesi bën një rast prima facie që të 
drejtat e njeriut nuk u përfillën në vendi i parë. Përndryshe, do të krijohet një sistem që 
nuk është i përshtatshëm për rishikimin e Konventës. Është për të ardhur keq që Gjykata 
e Lartë e Letonisë nuk i mundësoi sistemit të BE-së të rishikojë pohimin. Kjo Gjykatë 
do të vazhdojë të vlerësojë nëse akte shtetërore, pavarësisht nga origjina e tyre, janë në 
përputhje me Konventën, ndërkohë që Shtetet janë dhe do të mbeten përgjegjëse për 
përmbushjen e detyrimeve të tyre të Konventës.

9.  Sipas mendimit tim, nuk i shërben mbrojtjes së të drejtave të njeriut për të shtrirë 
parimin e Bosforit në situata ku gjykatat kombëtare nuk pretendojnë të kenë diskrecion 
të konsiderojnë të drejtat e Konventës180. Ekziston edhe një mospërputhje këtu; të paktën 
unë nuk shoh supozime të krahasueshme të mbrojtjes ekuivalente në çështjet e zbatimit 
të Kartës së OKB-së, madje edhe kur Këshilli i Sigurimit ka juridiksion ekskluziv. 
Së fundi, shtrirja e parimit të Bosforit në çështjet e njohjes së ndërsjellë (një çështje 
sigurisht që nuk kufizohet vetëm në Rregulloren e Brukselit mbi zbatimin e vendimeve) 
duket të krijojë një prezumim të paqëndrueshëm nga realitetet e jetës edhe sipas CJEU, 
siç u bë e qartë kohët e fundit në C-404/15 dhe C-659/15 PPU. Kjo Gjykatë do të mbetet 
besnike ndaj pozitës së saj të miratuar në M.S.S. (për ekzekutimin e vendimeve të huaja 
në një kontekst të nenit 6 shih Pellegrini kundër Italisë, nr. 30882/96, KEDNJ 2001-
VIII, shih më tej X k. Letonisë [DHM], nr 27853/09 KEDNJ 2013.)

180   Në këtë drejtim, mendoj se qëndrimi i Komisionit është më bindës, por kjo gjykatë nuk është e detyruar të 
përcaktojë qëndrimin sipas ligjit të Bashkimit Evropian më shumë se pozicioni sipas ligjit kombëtar, kështu që nuk 
mund të mbështetem në këto konsiderata.
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA AL-DULIMI DHE MONTANA MANAGEMENT INC. 
K. ZVICRËS

(Aplikimi nr. 5809/08)

VENDIM

STRASBOURG

21 Qershor 2016

Ky vendim është përfundimtar por mund të jetë subjekt i një rishikimi editorial.
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Në rastin e Al-Dulimi adhe Montana Management Inc. k. Zvicrës,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e ulur si një Dhomë e Madhe e përbërë prej:
Mirjana Lazarova Trajkovska, Presidente,
Dean Spielmann,
Josep Casadevall,
Angelika Nußberger,
Ineta Ziemele
Mark Villiger,
Khanlar Hajiyev,
Vincent A. De Gaetano,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Helen Keller,
André Potocki,
Aleš Pejchal,
Dmitry Dedov,
Egidijus Kūris,
Robert Spano, gjyqtarë,
and Johan Callewaert, Zëvendës Regjistër i Dhomës së Madhe,

Pasi shqyrtoi privatisht më 10 Dhjetor 2014 dhe më 9 Mars 2016, 
Dorëzon vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e përmendur më lart: 

PROCEDURA

1.   Çështja e ka zanafillën  në një kërkesë (nr.5809 / 08) kundër Konfederatës Zvicerane 
të paraqitur në Gjykatë më 1 Shkurt 2008 sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (“Konventa”) nga një shtetas irakian, 
Z. Khalaf M. Al-Dulimi (“ankuesi i parë”), dhe në emër të Montana Management Inc 
(“ankuesi i dytë” ose “shoqëria ankuese”), një kompani e themeluar sipas ligjeve të 
Panamasë dhe që ka të regjistruar zyrën në Panama, në të cilën ankuesi i parë është 
drejtor menaxhues.

2.  Ankuesit pohuan, në veçanti, se konfiskimi i aseteve të tyre nga autoritetet zvicerane në 
pajtim me një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ishte urdhëruar 
në mungesë të një procedure që përputhej me nenin 6 të Konventës.

3.   Aplikimi fillimisht ishte ndarë në Seksionin e Parë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i 
Rregullores së Gjykatës).Më 1 Shkurt 2011, Seksionet e Gjykatës u riorganizuan. 
Kërkesa u rialokua në Seksionin e Dytë (Rregulli 25 § 1 dhe Rregulli 52 § 1).

4.  Secila palë paraqiti komente me shkrim për vërejtjet e të tjerëve.Vërejtjet u pranuan 
gjithashtu nga qeveritë Franceze dhe të Mbretërisë së Bashkuar, të cilat ishin lejuar 
nga Presidenti për të ndërhyrë në procedurën me shkrim (neni 36 § 2 i Konventës dhe 
rregulli 44 § 3 (a)).

5.   Më 28 maj 2013, Seksioni i Dytë shprehu synimin e heqjes së juridiksionit në Dhomën 
e Madhe, në përputhje me nenin 30 të Konventës. Në një letër të 18 Qershorit 2013, 
Qeveria e paditur kundërshtoi këtë dorëheqje. Më 17 Shtator 2013 Dhoma mori parasysh 
kundërshtimin e Qeverisë dhe vazhdoi të shqyrtojë rastin.

6.   Më 26 Nëntor 2013, një Dhomë e Seksionit të Dytë e përbërë nga Guido Raimondi, 



176

President, Danutė Jočienė, Peer Lorenzen, András Sajo, Işıl Karakaş, Nebojša Vučinić 
dhe Helen Keller, gjyqtarë dhe Stanley Naismith, regjistër seksioni, dhanë përfundimet 
e vendimit, me shumicë,  se ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës. Mendimi 
pjesërisht mospajtues i gjyqtarit Sajó dhe opinioni kundërshtues i gjyqtarit Lorenzen, i 
bashkuar me gjyqtarët Raimondi dhe Jočienė, iu bashkangjitën vendimit.

7.   Më 25 Shkurt 2014, Qeveria kërkoi që çështja t’i drejtohet Dhomës së Madhe në 
përputhje me Nenin 43 të Konventës dhe Rregullin 73. Më 14 Prill 2014, paneli i 
Dhomës së Madhe e miratoi atë kërkesë. Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua sipas 
dispozitave të nenit 26 §§ 4 dhe 5 të Konventës dhe rregullit 24.

8.  Ankuesit dhe Qeveria, secili, parashtruan vërejtje të mëtejshme me shkrim (Rregulli 
59 § 1).Përveç kësaj, komentet e palëve të treta u pranuan nga qeveritë Franceze dhe të 
Mbretërisë së Bashkuar, të cilat ishin lënë nga Presidenti për të marrë pjesë në procedurë 
(neni 36 § 2 i Konventës dhe rregulla 44 § 3 (a)).

9.   Një seancë dëgjimore u zhvillua në publik në Gjykatën  Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut, Strasburg, më 10 Dhjetor 2014 (Rregulli 59 § 3).

U paraqitën para Gjykatës:

(a)  Për palën e Qeverisë
Mr F. SChürMann,  Shefi i të Drejtave Ndërkombëtare të Njeriut 
Njësia e Mbrojtjes, Zyra Federale e Drejtësisë, Federale 
Departamenti i Drejtësisë dhe Policisë    Agjenti,
Mr V. ZEllwEgEr,  Drejtor i Drejtës Ndërkombëtare Publike 
Drejtoria, Departamenti Federal i Punëve të Jashtme 
Mr  R. voCk,  Shefi i Seksionit të Sanksioneve, Sekretariati i Shtetit për Çështjet 
Ekonomike, Departamenti Federal i Ekonomisë 
Çështjeve, Trajnimit dhe Kërkimeve,
Mr A. SChEidEggEr,  Zëvendës Shefi Ndërkombëtar
 Njësia për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, Zyra Federale e Drejtësisë, 
Departamenti Federal i Drejtësisë dhe Policisë
Ms  C. EhriCh,  Asistent shkencor, Njësia Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Njeriut, Njësia e Mbrojtjes, Zyra Federale e Drejtësisë, Departamenti Federal i 
Drejtësisë dhe Policisë,
  Ms N. bluM,  asistent shkencor, Traktati Ndërkombëtar, Drejtoria e Drejtësisë 
Ndërkombëtare Publike, Departamenti Federal i Punëve të Jashtme,  Këshilltarë;
(b)  për ankuesit 
Mr J.-C. MiChEl, anëtar i dhomës së Avokatisë së Gjenevës, 
Mr T. obEidaT, anëtar i dhomës së Avokatisë në Amman dhe New York, 
Mr S. FriES, anëtar i dhomës së Avokatisë së Gjenevës,                 Këshilltarë,
Prof. A. bianChi, profesor i të drejtës Ndërkombëtare,  
 Institut de Hautes Études Internationales  
 et du Développement,Geneva,                                                   Avokat, 
Mr K. al-duliMi,                                                                            ankues;
(c)  për Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar 
Ms I. rao,                                                                                         Agjent, 
Mr J. wrighT QC MP, Prokuror i Përgjithshëm, 
Mr S. wordSworTh QC,                                                                  Avokat, 
Mr A. MurdoCh, 
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Mr T. ryCroFT, 
Ms T. nJai, 
Ms N. davEy,                                                                           Këshilltarë;
(d)  për Qeverinë Franceze 
Mr G. dE bErguES, Zëvendës Drejtori i Çështjeve Ligjore, 
Ministria e Punëve të Jashtme,                                                    Bashkë Agjent, 
Mr D. lEMéTayEr, Zyrtar i hartimit, Seksioni i të Drejtës Ndërkombëtare Publike, 
Ministria e Punëve të Jashtme,
Mr R. Féral, Zyrtari Hartues, Seksioni i të Drejtave të Njeriut, 
Ministria e Punëve të Jashtme,
Ms M. JaniCoT, Zyrtari Hartues, Seksioni i të Drejtave të Njeriut, 
Ministria e Punëve të Jashtme,                                                     Këshilltarë.

Gjykata dëgjoi fjalimet e Z. Michel, Profesor Bianchi, Z. Schürmann, Zellëeger, Z. Wright 
dhe Z. de Bergues, dhe përgjigjet e tyre ndaj pyetjeve të gjyqtarëve.

FAKTET

I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

10.  Ankuesi i parë ka lindur në vitin 1941 dhe jeton në Amman (Jordani). Sipas Këshillit 
të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (OKB), ai ishte kreu i financave për shërbimet 
sekrete të Irakut nën regjimin e Sadam Huseinit. Ankuesi i dytë është një kompani e 
themeluar në bazë të ligjeve të Panamasë dhe që ka zyrën e saj të regjistruar në Panama, 
ankuesi i parë është drejtor i menaxhimit.

A.  Historiku i çështjes

11.  Pasi Iraku pushtoi Kuvajtin më 2 Gusht 1990, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të 
Bashkuara miratoi Rezolutën 661 (1990) e 6 Gushtit 1990 dhe Rezolutën 670 (1990) të 
25 Shtatorit 1990, duke u bërë thirrje shteteve anëtare të OKB-së dhe shteteve jo anëtare 
të zbatojnë një embargo të përgjithshme kundër Irakut dhe për çdo burim kuvajtian të 
konfiskuar nga okupatori, së bashku me një embargo mbi transportin ajror.

12.  Më 7 Gusht 1990, Këshilli Federal Zviceran miratoi një urdhëresë që parashikon masa 
ekonomike kundër Republikës së Irakut (“Urdhëresa Irakiane”, shih paragrafin 36 më 
poshtë). Ankuesit pretendonin se që nga ajo ditë asetet e tyre në Zvicër kishin mbetur 
të ngrira.

13.   Më 10 Shtator 2002 Zvicra u bë anëtare e Kombeve të Bashkuara.
14. Më 22 Maj 2003 Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi Rezolutën 1483 

(2003), duke zëvendësuar Rezolutën 661 (1990), ndër të tjera (shih paragrafin 46 më 
poshtë). Paragrafi 23 i Rezolutës 1483 (2003) thotë si vijon:
““Këshilli i Sigurimit
...
Vendos që të gjitha Shtetet Anëtare në të cilat ka:
(a) fonde ose pasuri të tjera financiare ose burimet ekonomike të qeverisë së mëparshme 

të Irakut ose organeve, korporatave ose agjencive shtetërore të saj, të vendosura 
jashtë Irakut, që nga data e kësaj rezolute;

(b) fonde ose mjete të tjera financiare ose burime ekonomike të cilat janë larguar nga 



178

Iraku ose janë fituar nga Saddam Hussein ose zyrtarë të tjerë të lartë të ish-regjimit 
irakian dhe anëtarët e tyre të afërt të familjes, duke përfshirë edhe subjektet në 
pronësi ose të kontrolluar, drejtpërdrejt ose tërthorazi nga ata ose nga persona që 
veprojnë në emër të tyre ose në drejtimin e tyre, do të ngrijë pa vonesë këto fonde 
ose asete të tjera financiare ose burime ekonomike dhe, përveç nëse këto fonde ose 
asete të tjera financiare ose burime ekonomike janë vetë një barrë e mëparshme 
gjyqësore, administrative, arbitrare ose gjykimi, menjëherë do të shkaktojnë 
transferimin e tyre tek Fondi I Zhvillimit për Irakun, duke u kuptuar se, përveçse 
nëse është adresuar ndryshe, pretendimet e bëra nga individë privatë apo subjekte 
joqeveritare mbi ato fonde të transferuara ose pasuri të tjera financiare mund të 
paraqiten tek përfaqësuesit e qeverisë së Irakut të njohur ndërkombëtarisht; dhe 
vendos më tej se të gjitha fondet ose asetet e tjera financiare ose burimet ekonomike 
do të gëzojnë të njëjtat privilegje, imunitete dhe mbrojtje siç parashikohet në 
paragrafin 22.”181

15.  Urdhëresa e Irakut e datës 7 Gusht 1990 ka pësuar ndryshime të shumta, në veçanti më 
30 Tetor 2002, pas hyrjes në fuqi të Ligjit Federal të 22 Marsit 2002 mbi zbatimin e 
sanksioneve ndërkombëtare (Ligji mbi Embargot, në fuqi që nga 1 Janari 2003) dhe 
më 28 Maj 2003, për të marrë parasysh Rezolutën 1483 (2003). Neni 2 i Urdhëresës së 
Irakut siguroi në thelb ngrirjen e aseteve dhe burimeve ekonomike që i përkasin ish-
qeverisë irakiane, zyrtarëve të lartë të saj dhe kompanive ose organeve nën kontrollin 
ose menaxhimin e asaj qeverie ose atyre zyrtarëve të lartë. Sipas Urdhrit, çdo person ose 
organizatë që zotëron ose menaxhon pasuritë e mbuluara me masën e konfiskimit duhet 
t’i deklarojë menjëherë Sekretariatit Shtetëror për Çështjet Ekonomike (“SECO”) (shih 
nenin 2a § 1 të Urdhëresës së Irakut, paragrafi 36 më poshtë).

16.  Më 24 Nëntor 2003, një komitet i sanksioneve të krijuar nga Rezoluta 1518 (2003) e 
Këshillit të Sigurimit (“Komiteti i Sanksioneve të 1518”) dhe i përbërë nga përfaqësuesit 
e të gjithë anëtarëve të Këshillit, iu dha detyra e renditjes së individëve dhe subjekteve 
në fjalë nga paragrafi 23 i Rezolutës 1483 (2003) (shih paragrafin 46 më poshtë). Për 
këtë qëllim, Komiteti duhej të mbante në vazhdim listat e individëve dhe subjekteve të 
hartuara tashmë nga komiteti i mëparshëm i sanksioneve, krijuar sipas Rezolutës 661 
(1990), e cila ishte miratuar gjatë konfliktit të armatosur mes Irakut dhe Kuvajtit.

17. Më 26 Prill 2004 Komiteti i Sanksioneve të 1518 shtoi në listën e individëve dhe 
subjekteve, respektivisht, kërkuesit të dytë, që kishte zyrën e regjistruar në Gjenevë dhe 
ankuesit të parë, i cili ishte drejtor menaxhues i kësaj të fundit.

18.  Më 12 Maj 2004 emrat e ankuesve u shtuan në listën e individëve, personave juridikë, 
grupeve dhe organizatave të përfshira nga masat kombëtare sipas nenit 2 të Urdhëresës 
së Irakut. Më 18 Maj 2004 Këshilli Federal gjithashtu miratoi, sipas nenit 184, paragrafi 
3, të Kushtetutës Federale, një urdhër për konfiskimin e aseteve dhe burimeve të ngrira 
të Irakut dhe transferimin e tyre në Fondin e Zhvillimit për Irakun (“Urdhëresa për 
Konfiskim”, shih paragrafin 37 më poshtë). Kjo urdhëresë fillimisht ishte e vlefshme 
deri më 30 Qershor 2010 dhe më pas zgjati deri më 30 Qershor 2013.

19.  Ankuesit treguan se kishte filluar një procedurë konfiskimi në lidhje me pasuritë e 
tyre në Zvicër, e cila ishte ngrirë që nga 7 Gushti 1990, nga Departamenti Federal për 
Çështjet Ekonomike, kur Rregullorja e Konfiskimit kishte hyrë në fuqi më 18 Maj 2004.

20.  Ankuesi i parë, i cili dëshironte të aplikonte drejtpërdrejt në Komitetin e Sanksioneve të 
1518 për heqjen e emrit të tij nga lista, i bëri thirrje Departamentit Federal për Çështjet 
Ekonomike, në një letër të 25 Gushtit 2004, të pezullonte procedurën e konfiskimit në 

181  Për tekstin e plotë të Rezolutës 1483 (2003), shih paragrafin 46 më poshtë.
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lidhje me pasuritë e tij. Në një letër të 5 Nëntorit 2004 drejtuar Kryetarit të Komitetit, 
Qeveria Zvicerane, nëpërmjet Përfaqësuesit të Përhershëm të Kombeve të Bashkuara, 
e mbështeti këtë kërkesë. Në një letër të datës 3 Dhjetor 2004, Kryetari njoftoi ankuesit 
se Komiteti i Sanksioneve kishte pranuar kërkesën e tyre dhe se ishte në shqyrtim. Ai u 
kërkoi atyre të dërgonin dokumente mbështetëse dhe çdo informacion shtesë që mund të 
vërtetonte aplikimin.

21.   Ankuesi i parë u përgjigj në një letër të 21 Janarit 2005 se dëshironte të jepte dëshmi në 
Komitetin e Sanksioneve. Meqë nuk u ndërmor asnjë veprim për kërkesën, kërkuesit në 
një letër të 1 Shtatorit 2005 kërkuan vazhdimin e procedurës së konfiskimit në Zvicër.

22.  Më 22 Maj 2006, Departamenti Federal për Çështje Ekonomike i dërgoi ankuesit një 
projekt-vendim për konfiskimin dhe transferimin e fondeve të depozituara në emrat e 
tyre në Gjenevë. Në vërejtjet e 22 Qershorit 2006, ankuesit e sfiduan atë vendim.

23.  Në tre vendime të datës 16 Nëntor 2006, Departamenti Federal për Çështje Ekonomike 
urdhëroi konfiskimin e aseteve në vijim:
(a)  shumën prej 86,276.85 franga zvicerane (CHF) që i përkasin ankuesit të parë, që 

përfaqëson dividentin e likuidimit të një kompanie (jo kërkuesit të dytë) për të cilën 
ai ka qenë aksioneri i vetëm dhe është depozituar në llogarinë “klient” të një Firme 
Zvicerane e cila e përfaqësonte atë;

(b)  një total prej 164,731,213 franga të depozituara në emër të shoqërisë kërkuese me 
bankën X;

(c)  një total prej 104,739,882.57 CHF depozituar në emrin e kompanisë kërkuese me 
bankën Y.

24.  Departamenti Federal për Çështje Ekonomike caktoi kushtet në të cilat shumat do të 
transferoheshin, brenda nëntëdhjetë ditëve nga hyrja në fuqi e vendimeve, në llogarinë 
bankare të Fondit të Zhvillimit për Irakun. Në mbështetje të vendimeve të saj, ajo vuri 
re se emrat e ankuesve u paraqitën në listat e individëve dhe subjekteve të hartuara nga 
Komiteti i Sanksioneve, se Zvicra ishte e lidhur me rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe 
se ai mund të fshinte vetëm një emër nga shtojca në Urdhëresën e Irakut, ku vendimi 
përkatës ishte marrë nga Komiteti i Sanksioneve. Departamenti Federal mëtej vëren se 
ankuesve iu ishin ndërprerë diskutimet e tyre me Komitetin e Sanksioneve. Ky Komitet 
informoi se një ankesë administrative mund të paraqitej në Gjykatën Federale kundër 
vendimeve të tij.

25.   Më 19 Dhjetor 2006, Këshilli i Sigurimit, duke u angazhuar për të siguruar se ekzistonin 
procedura të drejta dhe të qarta për vendosjen e individëve dhe subjekteve në listat e 
sanksioneve, duke përfshirë ato të Komitetit të Sanksioneve të 1518 dhe për heqjen e 
emrave të tyre, si dhe për dhënien e përjashtimeve humanitare, Rezoluta 1730 (2006), 
krijoi një procedurë çregjistrim nga lista (shih paragrafin 48 më poshtë).

26.  Ankuesit paraqitën ankesa të veçanta administrative në Gjykatën Federale kundër 
secilës prej tre vendimeve të Departamentit Federal të 16 Nëntorit 2006, duke kërkuar 
anullimin e tyre. Në mbështetje të parashtresave të tyre, ata argumentuan se konfiskimi i 
pasurisë së tyre i ka shkelur të drejtën pronësore të garantuar me nenin 26 të Kushtetutës 
Federale dhe se procedura që çon në shtimin e emrave të tyre në listat e parashikuara 
në Rezolutën 1483 (2003) dhe të aneksuara në Urdhëresën e Irakut, kishte shkelur 
masat themelore procedurale të parashikuara në nenin 14 të Konventës Ndërkombëtare 
për të Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR) të 16 Dhjetorit 1966, në nenet 6 dhe 13 të 
Konventës dhe në nenet 29 deri 32 të Kushtetutës Federale. Ankuesit konsideruan se 
Gjykata Federale dhe më parë Departamenti Federal për Çështjet Ekonomike kishin 
juridiksion për të shqyrtuar ligjshmërinë dhe konformitetin me Konventën dhe ICCPR 
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e vendimit të Komisionit të Sanksioneve të 1518 për të shtuar emrat e tyre në listën 
e parashikuar për në paragrafin 23 (b) të Rezolutës 1483 (2003). Ata pohuan se nuk 
kishte ndonjë papajtueshmëri ose konflikt midis detyrimeve të Kartës dhe të drejtave të 
garantuara nga Konventa ose ICCPR.

27.  Më 10 Dhjetor 2007, ankuesit paraqitën vërejtje shtesë të kufizuar në një vlerësim të 
ndikimit të një vendimi të Gjykatës Federale të datës 14 Nëntor 2007 (në rastin që 
përfundimisht çoi në vendimin e Nada kundër Zvicrës (GC, nr.10593 / 08, GJEDNJ 
2012)) mbi meritat e ankesave të tyre. Ata kërkuan më tej mundësinë për të paraqitur 
argumentet me gojë në atë pikë. Një kopje e këtyre vëzhgimeve iu dërgua Departamentit 
Federal për Çështje Ekonomike për qëllime informimi.

28.   Më 18 Janar 2008, ankuesit i shkruan Gjykatës Federale duke tërhequr vëmendjen ndaj 
mendimit të dhënë më 16 Janar 2008 nga Avokati i Përgjithshëm në rastin e Yassin 
Abdullah Kadi, më pas i pazgjidhur përpara Gjykatës së Drejtësisë të Komuniteteve 
Evropiane (“GjEDNj”, i cili më 1 Dhjetor 2009 u bë e njohur si Gjykata e Drejtësisë e 
Bashkimit Evropian, “GJDBE”), dhe përsëriti kërkesën e tyre të 10 Dhjetorit 2007 për 
të paraqitur argumentin me gojë.

B.  Vendimet e Gjykatës Federale të 23 Janar 2008

29.  Në tri gjykime pothuajse identike, Gjykata Federale hodhi poshtë ankesat, duke u 
kufizuar në verifikimin se emrat e ankuesve në të vërtetë u shfaqën në listat e hartuara 
nga Komiteti i Sanksioneve dhe se pasuritë në fjalë i përkisnin atyre. Pjesët përkatëse të 
këtyre aktgjykimeve lexojnë si në vijim (përveç kur shprehet ndryshe, ky është teksti i 
vendimit lidhur me parashtruesin e parë): 

“5.1  Më 10 Shtator 2002 Zvicra u bë anëtare e Kombeve të Bashkuara dhe ratifikoi 
Kartën e Kombeve të Bashkuara të 26 Qershorit 1945 (Karta, RS 0.120). Neni 24, 
paragrafi 1 i Kartës parashikon që, me qëllim të sigurimit të veprimeve të shpejta 
dhe efektive nga Kombet e Bashkuara, anëtarët e saj i japin Këshillit të Sigurimit 
përgjegjësinë primare për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare dhe pajtohen që 
në kryerjen e detyrave nën këtë përgjegjësi, Këshilli i Sigurimit vepron në emër të tyre. 
Sipas nenit 25 të Kartës, anëtarët e Kombeve të Bashkuara ranë dakort që të pranojnë 
dhe zbatojnë vendimet e Këshillit të Sigurimit në përputhje me Kartën. Natyra detyruese 
e vendimeve të Këshillit të Sigurimit në lidhje me masat e marra në përputhje me nenet 
39, 41 dhe 42 për ruajtjen ose rivendosjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare rrjedh 
gjithashtu nga neni 48 paragrafi 2 i Kartës, i cili parasheh që vendimet e tilla duhet të 
kryhen nga anëtarët e Kombeve të Bashkuara në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe nëpërmjet 
veprimeve të tyre në agjencitë e duhura ndërkombëtare tek të cilat janë anëtare. Efekti 
i detyrueshëm i vendimeve të Këshillit të Sigurimit është bazë për efekt të ngjashëm të 
vendimeve të marra nga organet ndihmëse si komitetet e sanksioneve (shih Eric Suy dhe 
Nicolas Angelet në Jean-Pierre Cot, Alain Pellet dhe Mathias Forteau, La Charte des 
Nations Unies, artikulli i artikullit të komentarit, botimi i tretë, Ekonomia 2005, neni 
25, f. 915 et seq.).

5.2 Sipas Kapitullit VII (nenet 39 deri 51) të Kartës, Këshilli i Sigurimit miratoi 
Rezolutën 1483 (2003): Duke pasur parasysh situatën në Irak, Këshilli i Sigurimit 
konsideroi se duhej të merrte masa për të ruajtur ose rivendosur paqen ndërkombëtare 
dhe sigurinë’. Këto masa përfshijnë, në veçanti, vendimet e paraqitura në paragrafët 
19 dhe 23 të Rezolutës: në veçanti, Këshilli i Sigurimit vendosi që shteteve anëtare 
u kërkohej të ngrijnë dhe të transferojnë në Fondin e Zhvillimit për Irakun pasuritë e 



181

përshkruara në paragrafin 23 të Rezolutës. Gjithashtu, vendosi që Komiteti i Sanksioneve 
të 1518-ës të kishte për detyrë të identifikonte individët dhe subjektet e përmendur në 
paragrafin 23.

5.3 Në fillim, Komiteti i Sanksioneve të 1518-ës publikoi një sërë udhëzimesh për 
zbatimin e paragrafëve 19 dhe 23 të Rezolutës 1483 (2003) (shih http://www.un.org/
french/sc/committees/1518/indexshtml); ata përshkruan mënyrën në të cilën listat e 
individëve dhe entiteteve do të hartohen dhe shpërndahen. Në këtë dokument Komiteti 
kërkon: “Emrat e individëve dhe subjekteve të propozuar për identifikim duhet të 
shoqërohen, deri në masën e mundshme, me përshkrimin narrativ të informacionit 
që formon bazën ose arsyetimin për ndërmarrjen e veprimeve në pajtim me rezolutën 
1483 (2003)”. Procedura pastaj përshkruhet në termat e mëposhtëm. Komiteti do të 
marrë vendime me konsensus. Nëse konsensusi nuk mund të arrihet, Kryetari duhet të 
ndërmarrë konsultime të tilla të mëtejshme që mund të lehtësojnë marrëveshjen. Nëse pas 
këtyre konsultimeve, konsensusi akoma nuk mund të arrihet, çështja mund t’i paraqitet 
Këshillit të Sigurimit. Duke pasur parasysh natyrën specifike të informacionit, Kryetari 
mund të inkurajojë shkëmbimet dypalëshe ndërmjet shteteve anëtare të interesuara 
për të sqaruar çështjen përpara një vendimi. Kur Komiteti pajtohet, vendimet mund të 
merren me procedurë me shkrim. Në raste të tilla, Kryetari do t’u komunikojë të gjithë 
anëtarëve të Komisionit vendimin e propozuar të Komitetit, në bazë të procedurës “pa 
kundërshtim” brenda tri ditëve të punës. Nëse nuk pranohen kundërshtime brenda një 
periudhe të caktuar, vendimi do të konsiderohet i miratuar.

5.4  Kompania S. SA dhe [kërkuesi i parë] paraqitën në listat e subjekteve dhe 
individëve të hartuar nga Komiteti i Sanksioneve të vitit 1518 me numër ... për kompaninë 
dhe ... për këtë të fundit, për arsye se drejtori i saj menaxhues është [ kërkuesi i parë], 
kreu i financave, në atë kohë, i shërbimeve sekrete të Irakut, i cili gjithashtu kontrollon 
kompanitë H., K. SA dhe M. [kërkuesi i dytë], tre subjekte të ngarkuara me menaxhimin 
e pasurive të regjimit të mëparshëm dhe anëtarët e saj të lartë. Vendimi i marrë më 
16 Nëntor 2006 nga Departamenti Federal për Çështjet Ekonomike për konfiskimin e 
pasurisë së ankuesit në pajtim me Urdhëresat e Irakut dhe Urdhëresën e Konfiskimit, 
bazohet në Rezolutën 1483 (2003). “

Dy vendimet lidhur me ankuesin e dytë:
“5.4 [Kërkuesi i dytë] paraqitet në listat e subjekteve dhe individëve të përpiluara 

nga Komiteti i Sanksioneve të 1518 me numër ..., me arsyetimin se drejtori i saj është 
[ankuesi i parë], i cili gjithashtu kontrollon H. dhe K. SA, dy njësi të ngarkuara me 
menaxhimin e aseteve të regjimit të mëparshëm dhe anëtarëve të saj të rangut të lartë. 
Vendimi i marrë më 16 Nëntor 2006 nga Departamenti Federal për Çështjet Ekonomike 
për konfiskimin e pasurisë së ankuesit në pajtim me Urdhëresat e Irakut dhe Urdhëresën 
e Konfiskimit, bazohet në Rezolutën 1483 (2003).”

Vendimi lidhur me ankuesin e parë (vazhdon):
“6.1 Që nga 28 Nëntori i vitit 1974, Zvicra ka qenë një Palë Kontraktuese e Konventës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Megjithatë, edhe pse nënshkroi më 19 Maj 1976, 
Protokollin shtesë 1 të datës 20 Mars 1952, i cili garanton në veçanti mbrojtjen e pronës 
(neni 1), nuk e ka ratifikuar atë deri më sot. Prandaj, Protokolli nuk ka hyrë në fuqi në 
lidhje me Zvicrën. Rrjedhimisht, në Zvicër, mbrojtja e pronës garantohet vetëm nga 
Kushtetuta Federale (Neni 26).

Sipas nenit 1 të KEDNJ, Palët e Larta Kontraktuese marrin përsipër t’i sigurojnë 
secilit brenda juridiksionit të tyre të drejtat dhe liritë e përcaktuara në Seksionin I të 
Konventës (nenet 2 deri 18 të KEDNJ). Neni 6 § 1 i KEDNJ në veçanti i jep të gjithëve 
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të drejtën për një seancë të drejtë dhe publike brenda një kohe të arsyeshme nga një 
gjykatë e pavarur dhe e paanshme e themeluar me ligj, në përcaktimin e të drejtave dhe 
detyrimeve civile të një individi ose të çdo akuze penale kundër tij ose të saj. Sipas nenit 
13 të KEDNJ-së, të gjithë të drejtat dhe liritë e të cilëve janë shkelur në Konventë kanë 
të drejtën për një zgjidhje efektive para një autoriteti kombëtar.

...
6.4  Megjithëse mbështetet në garantimin e mbrojtjes së pronës dhe thekson se 

kufizimet në pronë janë të mundshme vetëm në kushtet e parashikuara në nenin 36 
të Kushtetutës, ankuesi në fakt vetëm është ankuar për shkelje të masave mbrojtëse 
procedurale dhe jo shkelje e neneve 26 dhe 36 të Kushtetutës. Ai vëren se kufizimet 
në gëzimin e pasurisë së tij, siç është konfiskimi i pronës së tij, mund të urdhërohen 
vetëm pas një procesi të rregullt sipas ligjit të brendshëm, duke përfshirë një ekzaminim 
thelbësor të kushteve ligjore për një kufizim të tillë, duke siguruar respektimin e të 
drejtave themelore, mbrojtje themelore procedurale dhe të drejtat e mbrojtjes, ose të 
drejtën për t’u dëgjuar, dhe në përputhje me kërkesat për arsye shtetërore, ndalimin e 
çdo mohimi të drejtësisë, barazinë e armëve dhe parimet kundërshtare (shih vërejtjet e 
ankuesit, kap 76- 80). Ai ankohet se arsyet për përfshirjen e tij në listën e Komitetit të 
Sanksioneve të 1518 nuk iu vunë në dijeni dhe se nuk ishte në gjendje të komentonte 
mbi to apo të mbrohej në procedurat kundërshtare para një organi gjyqësor të pavarur 
dhe të paanshëm, - me të drejtë - nga Departamenti për Çështje Ekonomike në dritën e 
procedurës së listimit (shih më lart, pika 4.3).

Në lidhje me këtë, ankuesi është i mendimit se Zvicra duhet të zbatojë Rezolutën 
1483 (2003), por edhe dispozitat e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe 
ato të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike në lidhje me masat 
procedurale; ai argumenton se nuk ka kontradikta mes këtyre detyrimeve të ndryshme 
dhe se për këtë arsye vendimi i ankimuar duhet të prishet dhe çështja të kthehet me 
procedurat e reja të konfiskimit para gjykatave Zvicerane, të cilat do të shqyrtojnë 
bazueshmërinë e masës në përputhje me bazën mbrojtëse procedurale.

Prandaj, është e përshtatshme të shqyrtohen masat procedurale që Zvicra duhet 
t’i përmbahet, duke marrë parasysh obligimet e saj sipas Kartës dhe Rezolutës 1483 
(2003), në procedurat e iniciuara nga Departamenti Federal për Çështje Ekonomike që 
çojnë në konfiskimin e aseteve të ankuesit.

7.1  Në pajtim me nenin 5 paragrafi 4, të Kushtetutës, Konfederata dhe Kantonet 
përputhen me të drejtën ndërkombëtare. Sipas nenit 190 të Kushtetutës, Gjykata 
Federale dhe autoritetet e tjera u kërkohet të zbatojnë ligjet federale dhe të drejtën 
ndërkombëtare. E drejta ndërkombëtare, në kuptim të nenit 190 të Kushtetutës, 
përcaktohet nga jurisprudenca si i tërë organi i së drejtës ndërkombëtare që është 
detyrues për Zvicrën, që përfshin marrëveshje ndërkombëtare, të drejtën ndërkombëtare 
zakonore, rregullat e përgjithshme të ligjit të kombeve dhe vendimet e organizatave 
ndërkombëtare që kanë efekt të detyrueshëm në Zvicër. Prandaj, Gjykatës Federale në 
parim I kërkohet që të pajtohet me dispozitat e Kartës, rezolutat e Këshillit të Sigurimit 
të Kombeve të Bashkuara, Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Konventën 
Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike.

7.2 Neni 190 i Kushtetutës, megjithatë, nuk parashikon ndonjë rregull të 
konfliktit ndërmjet normave të ndryshme të së drejtës ndërkombëtare që janë po aq të 
detyrueshme për Zvicrën. Megjithatë, sipas nenit 103 të Kartës, në rast të një konflikti 
midis detyrimeve të anëtarëve të Kombeve të Bashkuara sipas Kartës dhe detyrimeve 
të tyre sipas ndonjë marrëveshjeje tjetër ndërkombëtare, detyrimet e Kartës së tyre 
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mbizotërojnë. Kjo pëparësi është gjithashtu e sanksionuar në nenin 30 § 1 të Konventës 
së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve të 23 Majit 1969 (‘VCLT’, RS 0.111, hyri në fuqi në 
lidhje me Zvicrën më 6 Qershor 1990).

 Sipas mendimit ligjor dhe jurisprudencës, kjo është një përparësi absolute dhe e 
përgjithshme e cila zbatohet pavarësisht nga natyra e traktatit që është në konflikt me 
Kartën, pavarësisht nëse është bilateral ose multilateral, ose nëse traktati hyri në fuqi 
para ose pas hyrjes në fuqi të Kartës. Përparësia bazohet në detyrimet e përcaktuara 
shprehimisht në Kartë, por gjithashtu, sipas Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, 
atyre që rrjedhin nga vendimet e detyrueshme të organeve të Kombeve të Bashkuara, 
veçanërisht vendimet detyruese të marra nga Këshilli i Sigurimit në bazë të në nenin 
25 të Kartës (shih rastin në lidhje me pyetjet e interpretimit dhe zbatimit të Konventës 
së Montrealit 1971 që rrjedhin nga Incidenti Ajror në Lockerbie, Raportet e ICJ 1992, 
fq.15, paragrafi 39, shih gjithashtu Felipe Paolillo in Les conventions de Vienne sur le 
droit des traités, commentaire article par article, Olivier Corten dhe Pierre Klein (eds.), 
Bruylant, Bruksel 2006, nr.33 mbi nenin 30 VCLT dhe referencat e shumta të cituara). 
Kjo përparësi nuk e bën të pavlefshme traktatin që është në konflikt me detyrimet e 
Kartës, por thjesht pezullon traktatin për sa kohë që konflikti mbetet (shih Eric Suy në 
Konventat e Vienës në lidhje me lejet e duhura, cit. , nr. 15 mbi nenin 53 VCLT dhe 
referencat e cituara).

Për më tepër, as Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, as Konventa 
Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike nuk përmbajnë klauzola të cilat, në 
vetvete ose në bazë të një traktati tjetër, mbizotërojnë mbi klauzolën e konfliktit që 
mbahet si në nenin 103 të Kartës dhe në Nenin 30 § 1 VCLT.

Neni 46 i ICCPR patjetër siguron që “çdo gjë në këtë Marrëveshje do të interpretohet 
si dëmtim i dispozitave të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe të kushtetutave të 
agjencive të specializuara të cilat përcaktojnë përgjegjësitë përkatëse të organeve të 
ndryshme të Kombeve të Bashkuara dhe të agjencive të specializuara në lidhje me 
çështjet e trajtuara në këtë Pakt’. Sidoqoftë, sipas mendimit ligjor, kjo dispozitë thjesht 
nënkupton se Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike nuk mund të 
pengojë detyrën e organeve politike dhe agjencive të specializuara të cilat i janë besuar 
Kartës me detyra që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut (shih Manfred Nowak, OKB 
Konventa mbi të Drejtat Civile dhe Politike, Komentari i ICCPR, Kehl 2005, nr.3, në 
Nenin 46 të ICCPR, fq 798). Prandaj nuk përcakton ndonjë hierarki midis vendimeve të 
Këshillit të Sigurimit dhe të drejtave të garantuara nga ICCPR - Kombet e Bashkuara si e 
tillë nuk janë palë në asnjë rast. Nuk mund të konkludohet se Konventa Ndërkombëtare 
për të Drejtat Civile dhe Politike mbizotëron mbi obligimet e Kartës.

7.3 Rrjedhimisht, në rast të ndonjë konflikti midis detyrimeve të Zvicrës sipas 
Kartës dhe atyre që rrjedhin nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut ose 
Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, detyrimet e Kartës në parim 
mbizotërojnë mbi këtë të fundit, pasi ankuesi nuk e ka mohuar. Megjithatë, ai mendon 
se ky parim nuk është absolut. Sipas mendimit të tij, detyrimet që dalin nga Karta, 
në veçanti ato të vendosura nga Rezoluta 1483 (2003), e humbin karakterin e tyre të 
detyrueshëm nëse ato bien ndesh me rregullat e jus cogens.

8.  Ankuesi argumenton se garancitë procedurale sipas nenit 14 të ICCPR dhe nenit 
6 të KEDNJ-së përbëjnë norma jus cogens. Ai pohon se, në shkeljen e këtyre masave 
mbrojtëse, Rezoluta 1483 (2003) duhet të humbasë efektin e saj detyrues.

8.1 Nën titullin “Traktatet që bien ndesh me një normë të përhershme të së drejtës 
ndërkombëtare të përgjithshme (jus cogens)”, Neni 53 VCLT parashikon që një traktat 
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është i pavlefshëm nëse, në kohën e përfundimit të saj, ajo bie ndesh me një normë të 
përmbajtur të së drejtës ndërkombëtare të përgjithshme, pra një normë e pranuar dhe 
e njohur nga bashkësia ndërkombëtare e Shteteve në tërësi si një normë nga e cila nuk 
lejohet asnjë shmangie dhe që mund të modifikohet vetëm nga një normë e mëvonshme 
e së drejtës ndërkombëtare të përgjithshme që ka të njëjtin karakter. Për më tepër, 
neni 64 VCLT parasheh që, nëse paraqitet një normë e re përfundimtare e së drejtës 
ndërkombëtare të përgjithshme, çdo traktat ekzistues që është në konflikt me atë normë 
bëhet i pavlefshëm dhe përfundon. Neni 71 VCLT rregullon pasojat e pavlefshmërisë së 
një traktati në raste të tilla.

8.2 Neni 53 VCLT nuk përmban asnjë shembull të normave të drejta për të 
drejtën ndërkombëtare të përgjithshme (Raporti i Komisionit Ndërkombëtar të 
Drejtësisë, Komentari mbi Artin 50, Libri vjetor ILC 1966 II, f. 269 et seq.). Fjalët 
nga bashkësia ndërkombëtare e Shteteve si një e tërë nuk nënkuptojnë se një normë 
duhet të pranohet dhe të njihet si vendimplotë nga Shtetet në mënyrë unanime. Një 
shumicë domethënëse është e mjaftueshme. Për shembull, në përgjithësi përmenden 
normat që lidhen me ndalimin e përdorimit të forcës, skllavërisë, gjenocidit, piraterisë, 
traktateve të pabarabarta dhe diskriminimit racial (shih Eric Suy, cituar më lart, nr. 
12 për nenin 53 VCLT, fq. 1912, Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet, 
Publiku ndërkombëtar Droit, edicioni i 7-të, LGDJ 2002, nr 127, fq 205 et seq., Dhe Joe 
Verhoeven, Publik ndërkombëtar Droit, Larcier 2000, fq 341 et seq. ).

Kjo listë e shembujve nuk përfshin të drejtat që rrjedhin nga Neni 14 i ICCPR dhe 
Neni 6 i KEDNJ, të cilat mbështeten nga ankuesi. Njohja e tyre e thjeshtë nga Konventa 
Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike dhe Konventa Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut nuk shkojnë aq larg sa t’i bëjnë ato norma të së drejtës ndërkombëtare të 
përgjithshme të përmbysura. Për më tepër, del nga puna përgatitore në lidhje me nenin 
53 të VCLT dhe formulimin e asaj dispozite që në parim nuk mund të ketë norma 
të jurisprudencës rajonale (shih Eric Suy, cituar më lart, nr.9 mbi nenin 53 VCLT, p. 
1910, kjo është një çështje e diskutueshme në opinionin juridik, shih ndër të tjera: Eva 
Kornicker, Ius cogens und Umëeltvölkerrecht, Thesis Basle 1997, fq. 62 dhe vijim dhe 
referencat e shumta të cituara aty).

8.3  Është e vërtetë që, në rast të një emergjence publike që kërcënon jetën e kombit, 
neni 4, paragrafët 1 dhe 2, ICCPR-ja autorizon, nën kushte të caktuara, masa që i 
shmangen detyrimeve sipas Konventës, me përjashtim të atyre që rrjedhin nga Nenet 6, 
7, 8 (paragrafët 1 dhe 2), 11, 15, 16 dhe 18 (e drejta për jetë, ndalimi i torturës, ndalimi i 
skllavërisë, ndalimi i burgimit për shkak të pamundësisë për të përmbushur një detyrim 
kontraktual, ndalimi i retrospektivës legjislacioni penal, njohja e personalitetit juridik, 
liria e mendimit, ndërgjegjja dhe feja). Neni 15, paragrafët 1 dhe 2, GjEDNJ gjithashtu 
përmban një klauzolë të emergjencës publike që lejon shmangien nga detyrimet e 
Konventës, duke përjashtuar gjithashtu përjashtimet nga nenet 2, 3, 4 (paragrafi 1) dhe 
7 (e drejta për jetë, ndalimi i torturës, ndalimi i skllavërisë , nuk ka dënim pa ligj). Disa 
autorë mendojnë se të drejtat dhe ndalimet e renditura në Nenin 4, paragrafi 2, ICCPR 
dhe neni 15, paragrafi 2, KEDNJ korrespondojnë me të drejtat themelore të njeriut dhe 
prandaj mund të konsiderohen si norma përvetësuese të së drejtës ndërkombëtare të 
përgjithshme (shih Stefan Oeter, ‘Ius cogens und der Schutz der Menschenrechte’, në 
Liber amicorum Luzius Ëildhaber 2007, fq. 499 et seq dhe fq. 507 et seq.); për autorët 
e tjerë dispozitat thjesht tregojnë në atë drejtim (shih Eva Kornicker, cit., f. 58 et seq.). 
Mendimi i fundit duket se korrespondon me atë të (ish) Komisionit për të Drejtat e 
Njeriut [recte: Komiteti i të Drejtave të Njeriut], i cili konstatoi se lista e të drejtave të 
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pakthyeshme në Nenin 4, paragrafi 2, ICCPR mund të lidhet pa dyshim por nuk janë 
identike me pyetjen nëse të drejta të caktuara njerëzore korrespondonin me normat e 
drejta të përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare (Komente të Përgjithshme 29/72 të 
24 korrikut 2001 sipas nenit 40, paragrafi 4, ICCPR, 11, në Manfred Nowak, Të Drejtat 
Politike, Komentari i CCPR, Kehl 2005, f. 1145 et seq. Në 1149). Në rastin në fjalë 
nuk është e nevojshme të zgjidhet kjo pyetje, përderisa Neni 14 i ICCPR-së dhe Neni 
6 i GjEDNJ-së nuk paraqiten në asnjë rast në listat e dhëna në nenin 4 paragrafi 2 të 
ICCPR-së dhe nenit 15 paragrafi 2, GjEDNJ.

8.4  Rrjedhimisht, në kundërshtim me atë që kërkuesi ka pretenduar, as mbrojtjet 
themelore procedurale, as e drejta për një mjet efektiv juridik, sipas neneve 6 dhe 13 
të GjEDNJ-së dhe nenit 14 I ICCPR-së, ka në vetvete natyrën e normave të drejta 
të së drejtës ndërkombëtare (jus cogens), në veçanti në kontekstin e procedurës së 
konfiskimit që ndikon në pronën e ankuesit (shih, me të njëjtin efekt, vendimi i Gjykatës 
Federale Zvicerane nr.1A.45 / 2007 të datës 14 Nëntor 2007 në rastin e Nada kundër 
DFE, pika 7.3, Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të Komuniteteve Evropiane, 
21 Shtator 2005, Fondacioni Yusuf dhe Al Barakaat International kundër Këshillit dhe 
Komisionit, T-306/01 Raportet 2005 II, f.33533, paragrafët 307 dhe 341; Gjykata e 
Shkallës së Parë e Komuniteteve Evropiane, 21 shtator 2005, Kadi kundër Këshillit dhe 
Komisionit, T-315/01 Raportet 2005 II f.33649, paragrafët 268 dhe 286, aktgjykimi i 
Gjykatës së Shkallës së Parë i Komuniteteve Evropiane, 12 Korrik 2006, Ay adi kundër 
Këshillit, T-253/02 Raportet 2006 II f. 2139, paragrafi 116; Aktgjykimi i Gjykatës së 
Shkallës së Parë i Komuniteteve Evropiane, 12 Korrik 2006, Hassan kundër Këshillit 
dhe Komisionit, Raportet T-49/04 2006 II f. 52, paragrafi 92).

Sa u përket të drejtave të garantuara me nenet 29 dhe më tej të Kushtetutës, kjo është 
një çështje e së drejtës së brendshme e cila nuk mund të përbëjë caktimin e jus cogens 
ose pengon zbatimin nga Zvicra të Rezolutës 1483 (2003).

9. Sipas ankuesit, Zvicra duhet të ketë gjerësi të mjaftueshme, madje edhe në dritën 
e detyrimeve të saj ndaj Këshillit të Sigurimit, për të përmbushur detyrat e saj sipas 
nenit 14 të ICCPR dhe nenit 6 të GjDNJ. Sipas tij, është e nevojshme të bëhet dallimi 
midis çështjes së fshirjes së emrit të tij nga lista e Komitetit të Sanksioneve të 1518 
dhe asaj të konfiskimit të aseteve të ngrira: çështja e konfiskimit mund të trajtohet në 
procedurë të drejtë pa shkelur detyrimet e Kartës.

9.1 Ky opinion nuk mund të miratohet. Përshkrimi i masave (ngrirja e fondeve ose 
mjeteve të tjera financiare, transferimi i menjëhershëm i tyre në Fondin e Zhvillimit për 
Irakun), të individëve dhe subjekteve në fjalë (qeveria e mëparshme irakiane, Saddam 
Hussein apo zyrtarë të tjerë të lartë të ish-regjimit irakian dhe anëtarët e familjes, 
duke përfshirë edhe subjektet në pronësi ose të kontrolluar, direkt ose indirekt nga ata 
ose nga persona që veprojnë në emër të tyre ose në drejtimin e tyre) dhe mandatin 
e dhënë Komitetit të Sanksioneve të 1518 (për të numëruar individët dhe subjektet 
e përmendura në paragrafin 23) , është detajuar dhe nuk lë hapësirë   për interpretim. 
Ngjashëm, lista e individëve dhe subjekteve të hartuar nga Komiteti i Sanksioneve të 
1518 nuk është indikativ në natyrë. Nuk është çështje e vendosjes nëse emri i ankuesit 
duhet të jetë, apo është ligjërisht i përfshirë në atë listë; është thjesht një çështje e 
vëzhgimit që emri i tij shfaqet në listën në fjalë, e cila duhet të zhvendoset në ligjin 
e brendshëm Zviceran. Duke pohuar se duhet të jetë e mundur të merret veçmas me 
çështjen e konfiskimit të pasurive të tij, ankuesi nuk e mban parasysh faktin se masat e 
imponuara në shtetet anëtare përfshijnë transferimin e menjëhershëm të aseteve të ngrira 
në Fondin e Zhvillimit për Irakun. Ky urdhër nuk kërkon ndonjë interpretim dhe as nuk 
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jep ndonjë gjerësi në rezultatin që kërkon nga shtetet anëtare për trajtimin e aseteve 
të ngrira të personave të cilët, si ankuesi, përfshihen në veçanti në listën e 1518 të 
Komitetit të Sanksioneve. Duke qenë qartë e konstatuar, kjo pasuri duhet të transferohet 
në Fondin e Zhvillimit për Irakun. Nga kjo perspektivë, rasti aktual ndryshon nga një 
rast i shqyrtuar nga Gjykata e Shkallës së Parë e Komuniteteve Evropiane, Organizata e 
Modjahedinëve të Dytë të Peuple të Iranit kundër Këshillit të Bashkimit Europian. Ajo 
kishte të bënte me Rezolutën 1373 (2001) të 28 Shtatorit 2001 që përcaktonte strategjitë 
për të luftuar terrorizmin, e cila kërkonte që Shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara - 
në këtë rast Komuniteti Evropian - të identifikonin individë, grupe dhe subjekte fondet 
e të cilit duhej të ngrinin, vetë Rezoluta nuk ka ofruar ndonjë listë të këtyre të fundit. 
Gjykata e Shkallës së Parë ka konstatuar se garancitë procedurale duhet të respektohen 
në mbajtjen e një liste të tillë (aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë i Komuniteteve 
Europiane, 12 Dhjetor 2006, Organizata des Modjahedines du peuple d’Iran kundër 
Këshillit T -228/02, ende nuk është raportuar).

9.2  Në këto rrethana, në kundërshtim me atë që kërkuesi ka kërkuar, zbatimi i 
Rezolutës 1483 (2003) kërkon që Zvicra t’i përmbahet rigorozisht masave të paraqitura 
dhe vendimeve të Komitetit të Sanksioneve të 1518, të cilat, përveç nëse Këshilli i 
Sigurimit në kundërshtim me normat e juris cogens, nuk lë asnjë hapësirë, qoftë edhe 
për shkak të sigurimit të garancive procedurale të parashikuara në Konventën Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut, Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike ose 
Kushtetutën Zvicerane, për shqyrtimin e procedurës me të cilën emri i ankuesit u shtua 
në listën e lëshuar nga Komiteti i Sanksioneve të 1518, ose për verifikimin e arsyetimit 
për këtë shtesë.

10.  Ankuesi më tej argumentoi se neni 4 i Urdhëresës së Konfiskimit i dha Gjykatës 
Federale juridiksion të plotë për të trajtuar aspektet e ndryshme të çështjes, duke bërë 
të mundur që ajo të konstatohej se autoriteti më poshtë nuk kishte arritur të konstatonte 
meritat e konfiskimit të pasurisë së tij ose, me fjalë të tjera, se autoriteti kishte pranuar 
gabimisht konfiskimin e tyre vetëm në bazë të emrit të tij të paraqitur në listën e 
bashkangjitur në Rezolutën 1483 (2003), pa e anashkaluar shkeljen e të drejtave të tij 
procedurale, ndër të tjera, neneve 29 dhe vijues të Kushtetutës.

10.1 Neni 4 i Urdhëresës së Konfiskimit nuk mund ta autorizojë Gjykatën Federale, 
më shumë se autoritetin e mëposhtëm, për të verifikuar nëse përfshirja e ankuesit në 
listën e lëshuar nga Komiteti i Sanksioneve të vitit 1518 është në përputhje me garancitë 
procedurale të nenit 14 të ICCPR, Nenin 6 të GjEDNJ-së dhe nenin 29 dhe vijim të 
Kushtetutës. Me përjashtim të ekzaminimit të një shkeljeje të mundshme të normave 
të juris cogens, siç është treguar më lart, Zvicra nuk është e autorizuar të shqyrtojë 
vlefshmërinë e vendimeve të Këshillit të Sigurimit, dhe në veçanti atë të Rezolutës 
1483 (2003), as në aspektin e pajtueshmërisë me masa mbrojtëse procedurale, ose 
për të siguruar dëmshpërblim për ndonjë defekt në vendime të tilla. Sepse kjo mund 
të ketë efektin e heqjes së nenit 25 të Kartës për çdo efektivitet, siç do të ishte rasti 
nëse pasuritë e ngrira të ankuesit nuk u konfiskuan dhe transferoheshin në Fondin e 
Zhvillimit për Irakun (shih Eric Suy dhe Nicolas Angelet në Nicolas Angelet in La 
Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, Jean-Pierre Cot, Alain Pellet 
dhe Mathias Forteau (eds.), Botimi i tretë, Economica 2003, Neni 25, f. 917).

10.2. Megjithatë, me këtë rezervë, Zvicra është e lirë të zgjedhë mënyrën se 
si zhvendos në ligjin vendas detyrimet që rrjedhin nga Rezoluta 1483 (2003) dhe 
rregullimet për transferimin e aseteve të ngrira. Këshilli Federal ka përdorur këtë 
diskrecion për të dalluar masat e vendosura për ngrirjen e aseteve dhe ato që rregullojnë 
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transferimin e aseteve të ngrira. Departamenti Federal, nga ana e tij, pezulloi procedurën 
e konfiskimit me kërkesë të ankuesit, i cili kërkoi që çështja të shqyrtohet nga Komiteti 
i Sanksioneve dhe rifilloi atë vetëm me kërkesën e tij të shprehur. Me të njëjtën rezervë, 
Këshilli Federal kishte të drejtë të garantojë të drejtën e mbajtësve të aseteve të ngrira 
që të dëgjohen para marrjes së vendimit të konfiskimit. Ajo gjithashtu kishte të drejtë të 
paraqiste ankesë administrative kundër këtyre vendimeve.

 Në rastin në fjalë, kërkuesi ka shfrytëzuar plotësisht të drejtën e tij për t›u dëgjuar 
për shkak se ai ka patur akses në dosjen e Departamentit Federal për Çështje Ekonomike, 
ose të paktën në dokumentet përkatëse bankare dhe kishte mundësinë të shprehte veten 
para këtij autoriteti. Ai gjithashtu shfrytëzoi plotësisht të drejtën e parashikuar në nenin 
4 të Urdhëresës së Konfiskimit duke depozituar ankimin e tanishëm administrativ. Sa 
i përket kësaj çështjeje, duke rënë si në juridiksionin e Zvicrës, duhet të theksohet se 
kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë ankesë për shkelje të neneve 26 dhe 36 të Kushtetutës 
në lidhje me procedurën e konfiskimit (shih pikën 5.4).

Në një ankesë të mëtejshme, së fundi, ankuesi pretendoi se refuzimi për të anuluar 
vendimin e Departamentit Federal për Çështjet Ekonomike të 16 Nëntorit 2006 për një 
shkelje të masave mbrojtëse procedurale ishte në kundërshtim me qëndrimin e mbrojtur 
në shumë raste nga Zvicra, Këshilli Federal ose Departamenti Federal i Punëve të 
Jashtme, duke pohuar një parim të paprekshëm të respektimit të të drejtave të njeriut. Ai 
argumentoi se kjo ishte një pozitë “e pandashme” në raport me vendet e tjera të cilat nuk 
ishin marrë parasysh me vendimin e Departamentit Federal për Çështjet Ekonomike të 
16 Nëntorit 2006.

10.3 Ankuesi duket se nuk është në dijeni të kuptimit që duhet t’i jepet pandashmërisë 
(në fushën) e të drejtave të njeriut. Sipas mendimit ligjor, parimi i pandashmërisë së të 
drejtave të njeriut do të thotë që shtetet nuk mund të zgjedhin midis të drejtave të njeriut 
në mënyrë që t’u japin prioritet disave mbi të tjerët. Qëllimi i këtij parimi është që të 
parandalojë qeveritë të pretendojnë të mbrojnë të drejtat e njeriut duke zgjedhur nga 
lista, siç e shohin të arsyeshëm, ato që pranojnë dhe ato që injorojnë (shih Françoise 
Bouchet-Saulnier, Droits de l’homme, droit humanitaire et justice Internationale, Actes 
Sud 2002, fq. 23 dhe 27 et seq.).

10.4 Në rastin në fjalë, deri në masën që pozita e tij mund të kuptohet, ankuesi 
ankohet më shumë për qëndrimin e Zvicrës, të cilin ai e konsideron si kontradiktor. 
Ky mendim shpërfill faktin që rendi ligjor pozitiv, siç është cekur më lart, është i 
detyrueshëm sipas nenit 190 të Kushtetutës për arsye të sigurisë juridike. Zvicra nuk 
mund të fshijë emrin e ankuesit nga lista e hartuar nga Komiteti i Sanksioneve, i cili ka 
kompetencë të vetme për këtë qëllim, edhe nëse procedura për këtë qëllim nuk është 
plotësisht e kënaqshme (shih aktgjykimin 1A.45 / 2007 të datës 14 nëntor 2007, pika 
8.3). Për më tepër, nuk është kontradiktore që autoritetet federale të gjejnë sistemin e 
mangët dhe ende, si në rastin aktual, të avokojnë dhe të veprojnë në një nivel politik 
në favor të respektimit të paprekshëm të të drejtave të njeriut, veçanërisht në lidhje me 
procedurat e listimit dhe çregjistrimit nga lista zbatuar nga Komiteti i Sanksioneve të 
1518. Prandaj, sjellja e Zvicrës nuk shkel Nenet 26 dhe 29 et seq. të Kushtetutës, nenet 
6 dhe 13 të GJEDNJ-së ose nenin 14 të ICCPR -së, nën këtë kre.

11. Prandaj ankesa duhet të hidhet poshtë. Gjykata Federale, megjithatë, konstaton 
se, në kontekstin e kompetencës dhe lirisë së zbatimit të Zvicrës (shih pikën 10.2), 
autoriteti më poshtë duhet t’i japë apeluesit një periudhë të shkurtër dhe të fundit 
para zbatimit të vendimit të 16 Nëntorit 2006, hyn në fuqi me hedhjen poshtë të kësaj 
ankese - të lejojë që ai të aplikojë, nëse dëshiron, Komitetit të Sanksioneve të 1518 
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për një procedurë të re të listës dhe çregjistrimit nga lista në përputhje me rregullimet 
e përmirësuara të Rezolutës 1730 (2006) të datës 19 Dhjetor 2006, ankuesi nuk kishte 
pasur mundësinë të përdorte këtë të fundit sepse gabimisht i vendosi të gjitha shpresat e 
tij në ankesën e tanishme administrative.

12. Prandaj ankesa hidhet poshtë për arsyet e mësipërme ... 

C.  Zhvillimet e mëvonshme

30.  Më 13 qershor 2008, ankuesit parashtruan një kërkesë për çregjistrimin nga lista në 
përputhje me procedurën e paraqitur me Rezolutën 1730 (2006). Aplikimi u refuzua më 
6 Janar 2009.

31.  Në një opinion të përshtatshëm të lëshuar nga SECO më 26 Shtator 2008, ankuesit u 
njoftuan se do të jenë të autorizuar të përdorin asetet e ngrira në Zvicër për të paguar 
tarifat e ngarkuara nga një avokat në Shtetet e Bashkuara, që aktivitetet e avokatit 
të kufizojnë mbrojtjen e tyre në lidhje me procedurën e konfiskimit zviceran dhe 
procedurën e çregjistrimit nga lista. Që nga viti 2007, në katër raste (e fundit që është 
më 26 Shkurt 2009), SECO, në bazë të nenit 2, paragrafi 3, i Urdhrit të Irakut, i dha 
kërkesat e ankuesve  dhe autorizoi lirimin e shumave të caktuara për pagesën e tarifat 
e avokatit në lidhje me vendimet e konfiskimit. Sipas informatave të dhëna nga qeveria 
Zvicerane dhe që nuk mohohet nga ankuesit, SECO ka dhënë rreth 850,000 franga në 
lidhje me tarifat e avokatëve dhe mbi 200,000 franga Zvicerane në lidhje me shpenzimet 
gjyqësore.

32. Më 6 Mars 2009 autoritetet zvicerane kanë pushuar ekzekutimin e vendimeve të 
konfiskimit në pritje të vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe atë të 
Gjykatës Federale për një kërkesë për të rihapur procedurën e brendshme nëse Gjykata 
do të gjente një shkelje të Konventës. 

33.  Në rezolutën e saj 1956 (2010) të datës 15 Dhjetor 2010, Këshilli i Sigurimit vendosi 
të ndërpresë Fondin e Zhvillimit për Irakun jo më vonë se 30 Qershor 2011 dhe për 
të transferuar të ardhurat nga ai fond në “llogarinë ose llogaritë e marrëveshjeve të 
pasardhësve të qeverisë së Irakut”. Komiteti i Sanksioneve i ngritur sipas Rezolutës 
1518 (2003) vazhdoi të vepronte.

34.  Më 20 Dhjetor 2013 Departamenti Federal për Çështje Ekonomike lëshoi dy vendime të 
tjera konfiskimi në lidhje me pasuritë në emër të ankuesit të parë që ishin ngrirë në dy 
banka, që duheshin paguar tek  fondet pasuese të Qeverisë së Irakut. Duke iu referuar 
vendimit të Këshillit Federal të datës 6 Mars 2009 (paragrafi 32 më lart), Departamenti 
vendosi që mjetet në fjalë të mbeten të ngrira dhe do të transferoheshin në fondet në 
fjalë vetëm nëse dhe kur kjo kërkesë të refuzohej nga Gjykata Evropiane e të drejtave të 
Njeriut”, ose kur vendimet e konfiskimit të datës 16 Nëntor 2006 ... të konfirmoheshin 
nga Gjykata Federale në rast shqyrtimi”. Kundër këtyre vendimeve u parashtrua një 
ankesë në Gjykatën Federale Administrative, e cila më 7 Maj 2014 pezulloi procedurat 
në pritje të vendimit të Dhomës së Madhe të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

II.  LEGJISLACIONI I BRENDSHËM I PËRKATËSE

A.  Kushtetuta Federale

35.  Nenet përkatëse të Kushtetutës Federale lexojnë si vijon:
Neni 26: Garantimi i Pronës
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“1.  Prona do të mbrohet.
2.  Kompensimi i plotë do të jetë i detyrueshëm në rastin e shpronësimit ose ndonjë 

kufizimi të pronësisë ekuivalente me shpronësimin.”
Neni 190: Ligji në fuqi 

“Gjykata Federale dhe autoritetet e tjera u kërkohet të zbatojnë statutet federale dhe 
të drejtën ndërkombëtare.”

B.  Urdhëresat e Këshillit Federal

36.  Dispozitat përkatëse të Urdhëresës të datës 7 gusht 1990, që vendosin masa ekonomike 
në lidhje me Republikën e Irakut (“Rregullorja e Irakut”), siç janë formuluar në kohën 
përkatëse, lexojnë si vijon:

Neni 1: Ndalimi i furnizimit të pajisjeve ushtarake
“1.  Furnizimi, shitja ose ndërmjetësimi i armëve për cilindo në Irak, me përjashtim të 

qeverisë irakiane ose forcës shumëkombëshe në kuptim të Rezolutës së Këshillit të 
Sigurimit 1546 (2004), ndalohet.

2.  Paragrafi 1 do të zbatohet vetëm në masën që Ligji Federal i Materialeve të Luftës 
i 13 dhjetorit 1996 dhe Akti i Rregullimit të Pronës i 13 dhjetorit 1996, dhe aktet e 
tyre përkatëse implementuese, nuk janë të zbatueshme. “

Neni 2: Ngrirja e aseteve dhe e burimeve ekonomike
“1. Neni 2: 
“1. Pasuritë dhe burimet e mëposhtme do të ngrihen:

(a)  Ata që i përkasin ose janë nën kontrollin e qeverisë së mëparshme të Irakut 
ose ndërmarrjeve ose korporatave nën kontrollin e saj. Qëllimi i kësaj mase 
të ngrirjes nuk do të shtrihet në asetet dhe burimet ekonomike të përfaqësive 
të Irakut në Zvicër ose në ndonjë pasuri dhe burime ekonomike që janë 
depozituar në Zvicër nga ndërmarrjet shtetërore irakiane ose korporatat, ose 
që janë paguar ose transferuar pas datës 22 maj 2003.

(b) Ata që i përkasin ose janë nën kontrollin e zyrtarëve të lartë të ish regjimit 
irakian dhe anëtarëve të tyre të afërt të familjes.

(c)  Personat që i përkasin ose janë nën kontrollin e ndërmarrjeve ose korporatave 
të cilat vetë kontrollohen nga personat e listuar në nënparagrafin (b) ose që 
janë nën administrimin e personave që veprojnë në emër ose në drejtim të 
personave të renditur në paragrafin ( b). 

2.   Individët, ndërmarrjet dhe korporatat e përmendura në paragrafin 1 përmenden në 
shtojcë gjithashtu. Departamenti Federal për Çështjet Ekonomike harton shtojcën 
bazuar në të dhënat e Kombeve të Bashkuara.

3. Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike (SECO), pas konsultimit 
me shërbimet përkatëse të Departamentit Federal të Punëve të Jashtme dhe 
Departamentit Federal të Financave, mund të autorizojë pagesat nga llogaritë e 
bllokuara, transferet e aseteve të kapitalit të ngrirë dhe lirimin e mallrave të ngrira 
ekonomike për të mbrojtur interesat e Zvicrës ose për të parandaluar rastet e 
vështira.”

Neni 2a: Deklarata të detyrueshme 
“1. Çdo person ose organizatë që zotëron ose menaxhon pasuritë e njohura për t’u 

mbuluar nga ngrirja e aseteve sipas nenit 2 § 1 të këtij neni, duhet menjëherë t’i 
deklarojë ato tek SECO-ja.

1 bis. Çdo person ose organizatë që njeh burimet ekonomike të njohura për t’u mbuluar 
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nga ngrirja e burimeve ekonomike sipas nenit 2 § 1 të këtij neni, duhet menjëherë 
t’i deklarojë ato tek SECO-ja.

2.  Deklarata duhet të japë emrin e përfituesit, objektin dhe shumën e aseteve ose 
burimeve ekonomike të ngrira.

3.  Personat ose organizatat që posedojnë pasuri kulturore në kuptim të nenit 1a të këtij 
ligji duhet ta deklarojnë menjëherë Zyrën Federale të Kulturës. “

Neni 2c: Zbatimi i ngrirjes së burimeve ekonomike 
“Për drejtimin e SECO-s, autoritetet kompetente do të marrin masat e nevojshme për 

ngrirjen e burimeve ekonomike, për shembull, me një tregues të ngrirjes në regjistrin e 
tokës ose konfiskimin ose vendosjen nën vulën e mallrave luksoze”.

37.  Urdhëresa e datës 18 maj 2004 mbi konfiskimin e aseteve dhe burimeve ekonomike të 
ngrira të Irakut dhe transferimin e tyre në Fondin e Zhvillimit për Irakun (“Urdhëresa 
për Konfiskim”), siç thuhet në kohën përkatëse, lexohet si vijon:

Neni 1: Objekti
“Urdhëresa e tanishme do të rregullojë:
(a)  Konfiskimin e aseteve dhe burimeve ekonomike të cilat janë ngrirë sipas nenit 2 § 

1 të Urdhëresës të datës 7 gusht 1990 për vendosjen e masave ekonomike në lidhje 
me Republikën e Irakut; dhe

(b)  Transferimi i aseteve dhe të ardhurave nga shitja e burimeve ekonomike në Fondin 
e Zhvillimit për Irakun “.

Neni 2: Procedura e Konfiskimit 
“1.  Departamenti Federal për Çështjet Ekonomike, Trajnim dhe Hulumtim (DEFR) 

është i autorizuar të konfiskojë, me anë të një vendimi, pasuritë dhe burimet 
ekonomike sipas nenit 1 të këtij ligji.

2.  Para se të njoftohet për vendimin e konfiskimit, ai do t’i transmetojë palëve me 
shkrim një draft të atij vendimi. Palët mund të shprehin qëndrimet e tyre brenda 30 
ditëve.” 

Neni 3: Përjashtime
““DEFR mundet, pas konsultimit me shërbimet përkatëse të Departamentit Federal 

për Punë të Jashtme dhe Departamentit Federal për Financat, të autorizojë përjashtime 
për të parandaluar rastet e vështirësive. Kërkesat që kanë të bëjnë me to duhet të 
dorëzohen në DEFR brenda afatit të parashikuar në nenin 2 § 2. “

Neni 4:Apelime
“Vendimet e konfiskimit të marra nga DEFR mund të apelohen në Gjykatën Federale 

Administrative.”
Neni 5: Transferim në Fondin e Zhvillimit për Irakun

“Sapo vendimi i konfiskimit të jetë bërë res judicata, DEFR do të vazhdojë me 
bartjen e aseteve të konfiskuara dhe të ardhurave nga shitja e burimeve të konfiskuara 
ekonomike, në Fondin e Zhvillimit për Irakun.”

Neni 6: Hyrja në fuqi dhe afati
“1.  Kjo urdhëresë hyn në fuqi më 1 korrik 2004 dhe mbetet në fuqi deri më 30 qershor 

2007.
2.  Vlefshmëria e kësaj Rregulloreje shtyhet deri më 30 qershor 2010.
3.  Vlefshmëria e kësaj Rregulloreje zgjatet deri më 30 qershor 2013. “

C.  Praktika e Gjykatës Federale të Zvicrës

38.  Çështja e Makhlouf kundër Département fédéral de l’économie (pjesërisht publikuar 
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nën ATF (arrêts du courunal fédéral–Vendimet Federale të Gjykatave) nr 139 II 384; 
2C_721 / 2012) kishin të bënin me miratimin nga Zvicra të sanksioneve paralel me ato 
të vendosura nga një Vendimi i Këshillit të Bashkimit Evropian (një organizatë për të 
cilën Zvicra nuk i përket, por që është “partneri kryesor tregtar” në kuptim të Ligjit 
Federal mbi embargot) dhe drejtohet kundër personave të afërt me regjimin e Bashar Al-
Asadit, Siri). Kërkuesi u ankua për përfshirjen e tij në listat e aneksuara me urdhëresat e 
miratuara nga Këshilli Federal dhe ngrirjen e aseteve të tij financiare. Gjykata Federale 
(Divizioni i Dytë i Ligjit Publik), në gjykimin e 27 Majit 2013, pranoi të shqyrtojë 
thelbin e ankesës së kërkuesit, duke përfshirë edhe të drejtat themelore, por i hodhi 
poshtë pretendimet, duke mos gjetur arbitraritet apo veprime ultra virale në sferat e 
sanksioneve ndërkombëtare.

39.  Në mënyrë të ngjashme, në rastin e X v. Département fédéral des affaires étrangères 
(ATF nr 141 I 20), që kishte të bënte me sanksionet e vendosura nga Këshilli Federal 
i Zvicrës për personat e lidhur ngushtë me regjimin e ish-Presidentit Egjiptian Hosni 
Mubarak, për përfshirjen e emrit të tij në listën e aneksuar në urdhërin e Këshillit Federal. 
Kjo masë ishte vendosur paralelisht me sekuestrimin e pasurive të tij pas një kërkese 
për ndihmë të ndërsjellë ligjore nga autoritetet egjiptiane. Në gjykimin e 13 Dhjetorit 
2014, Gjykata Federale (Divizioni i Dytë i Ligjit Publik) ra dakord të shqyrtojë thelbin e 
ankesës së kërkuesit, por, si në rastin e Makhlouf, nuk gjetën ndonjë paraqitje të akteve 
ultra vires në fushën e sanksioneve ndërkombëtare. Ajo vuri në dukje, megjithatë, se 
duke pasur parasysh nevojën për të mbrojtur të drejtat themelore, autoritetet kompetente 
duhet të ndjekin hetimet e tyre me kujdesin dhe zellin e duhur, duke siguruar që masa 
e kundërshtuar nuk ka prodhuar më asnjë efekt në lidhje me ankuesin pas marrjes së 
masës.

III. LEGJISLACIONI PËRKATËS NDËRKOMBËTAR DHE EVROPIAN

A.  Karta e Kombeve të Bashkuara dhe jurisprudenca përkatëse e Gjykatës 
Ndërkombëtare të Drejtësisë

40.  Dispozitat përkatëse të Kartës së Kombeve të Bashkuara lexojnë si në vijim:
“Preambula

“Ne popujt e Kombeve të Bashkuara, vendosëm
...
për të riafirmuar besimin në të drejtat themelore të njeriut, në dinjitetin dhe vlerën 

e njeriut, në të drejtat e barabarta të burrave dhe grave dhe të kombeve të mëdha dhe 
të vogla,

...”
Neni 1

“Synimi i Kombeve të Bashkuara është:
...

3.  Të arrihet bashkëpunimi ndërkombëtar në zgjidhjen e problemeve ndërkombëtare 
të një karakteri ekonomik, social, kulturor ose humanitar dhe në nxitjen dhe 
inkurajimin e respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore për të gjithë 
pa dallim race, gjinie, gjuhe ose feje;

...”
Neni 24

“1.  Për të siguruar një veprim të menjëhershëm dhe efektiv nga Kombet e Bashkuara, 
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anëtarët e saj i japin Këshillit të Sigurimit përgjegjësinë primare për ruajtjen e 
paqes dhe sigurisë ndërkombëtare dhe pajtohen që në kryerjen e detyrave të saj nën 
këtë përgjegjësi Këshilli i Sigurimit vepron në emër të tyre.

2.  Në përmbushjen e këtyre detyrave Këshilli i Sigurimit vepron në përputhje me 
qëllimet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara. Kompetencat specifike që i janë 
dhënë Këshillit të Sigurimit për kryerjen e këtyre detyrave përcaktohen në Kapitujt 
VI, VII, VIII dhe XII.

...”
Neni 25

“Anëtarët e Kombeve të Bashkuara bien dakort të pranojnë dhe zbatojnë vendimet e 
Këshillit të Sigurimit në përputhje me këtë Statut.

...”
Neni 41

“Këshilli i Sigurimit mund të vendosë se cilat masa që nuk përfshijnë përdorimin 
e forcës së armatosur duhet të përdoren për të zbatuar vendimet e saj dhe mund t’u 
kërkojë anëtarëve të Kombeve të Bashkuara të zbatojnë masa të tilla. Këto mund 
të përfshijnë ndërprerje të plotë ose të pjesshme të marrëdhënieve ekonomike dhe 
hekurudhore, detare, ajrore, postare, telegrafike, radio dhe mjete të tjera të komunikimit 
dhe ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike “.

Neni 48
“1.  Veprimi i kërkuar për të kryer vendimet e Këshillit të Sigurimit për ruajtjen e paqes 

dhe sigurisë ndërkombëtare duhet të merret nga të gjithë anëtarët e Kombeve të 
Bashkuara ose nga disa prej tyre, siç mund ta përcaktojë Këshilli i Sigurimit.

2.  Vendimet e tilla do të kryhen nga anëtarët e Kombeve të Bashkuara në mënyrë të 
drejtpërdrejtë dhe nëpërmjet veprimeve të tyre në agjencitë e duhura ndërkombëtare 
të të cilave janë anëtarë “.

Neni 55
““Me synimin për krijimin e kushteve të stabilitetit dhe mirëqenies të cilat janë 

të nevojshme për marrëdhënie paqësore dhe miqësore midis kombeve bazuar në 
respektimin e parimit të të drejtave të barabarta dhe vetëvendosjes së popujve, Kombet 
e Bashkuara do të promovojnë:

...
(c)  respektin universal dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut për të 

gjithë pa dallim race, gjinie, gjuhe ose feje “.
Neni 103

“Në rast të një konflikti ndërmjet detyrimeve të Anëtarëve të Kombeve të Bashkuara 
në bazë të Kartës aktuale dhe detyrimeve të tyre sipas ndonjë marrëveshjeje tjetër 
ndërkombëtare, detyrimet e tyre sipas kësaj Karte do të mbizotërojnë.”

41.  Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (“ICJ”) ka pohuar parësinë e detyrimeve sipas 
Kartës së OKB-së mbi çdo detyrim tjetër që rrjedh nga një marrëveshje ndërkombëtare, 
pavarësisht nëse ky i fundit ishte lidhur para ose pas Kartës së OKB-së ose ishte thjesht 
rajonal. Në Nikaragua kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës (Raportet ICJ 1984, f. 
392, § 107) ai shpalli:

“...Për më tepër, është gjithashtu e rëndësishme gjithmonë të kihet parasysh se 
të gjitha marrëveshjet rajonale, dypalëshe dhe madje multilaterale që palët në këtë 
rast mund të kenë bërë, duke prekur çështjen e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ose 
juridiksionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, duhet të jetë gjithmonë subjekt i 
dispozitave të nenit 103 të Kartës...”
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42.  Në Opinionin e tij Këshillëdhënës të 21 qershorit 1971 mbi Pasojat Ligjore për Shtetet e 
Pranisë së Vazhduar të Afrikës së Jugut në Namibi (Afrika Jugperëndimore) pavarësisht 
rezolutës 276 të Këshillit të Sigurimit (1970) (Raportet e GJND-së 1971, fq.54, 116) 
GJND vuri re si më poshtë:

“...kur Këshilli i Sigurimit miraton një vendim sipas Nenit 25 në përputhje me 
Kartën, I takon shteteve anëtare të respektojnë atë vendim, duke përfshirë ata anëtarë të 
Këshillit të Sigurimit që votuan kundër tij dhe ata anëtarë të Kombeve të Bashkuara të 
cilët nuk janë anëtarë të Këshillit. Të vendosësh ndryshe do të ishte privim i këtij organi 
kryesor lidhur me funksionet dhe kompetencate tij thelbësore në bazë të Kartës “.

43.   GJND e konfirmoi këtë parim në Urdhërin e saj të 14 prillit 1992 në çështjen lidhur me 
pyetjet e interpretimit dhe zbatimit të Konventës së Montrealit të vitit 1971 që rrjedh nga 
Incidenti Ajror në Lockerbie (Libian Arab Jamahiriya kundër Mbretërisë së Bashkuar), 
Masat e Përkohshme (Raportet e GJND-së 1992, fq.15, § 39), si vijon:

““Ndërsa Libia dhe Mbretëria e Bashkuar si anëtarë të Kombeve të Bashkuara janë 
të detyruar të pranojnë dhe zbatojnë vendimet e Këshillit të Sigurimit në përputhje me 
nenin 25 të Kartës; ... dhe në përputhje me nenin 103 të Kartës, detyrimet e Palëve 
në këtë aspekt mbizotërojnë mbi obligimet e tyre sipas ndonjë marrëveshje tjetër 
ndërkombëtare ...”

B.  Traktatet ndërkombëtare të fushëveprimit universal

1.  Konventa e Vjenës mbi Ligjin e Traktateve
44.  Dispozitat përkatëse të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve të vitit 1969, të 

cilat hynë në fuqi në lidhje me Zvicrën më 6 qershor 1990, lexojnë si vijon:
Neni 30 –Zbatimi i traktateve të njëpasnjëshme që lidhen mepër të njëjtën temë

“1.  Në përputhje me nenin 103 të Kartës së Kombeve të Bashkuara, të drejtat dhe 
detyrimet e Shteteve Palë në traktatet e njëpasnjëshme në lidhje me të njëjtën 
çështje, përcaktohen në përputhje me paragrafët e mëposhtëm.

2.  Kur një traktat specifikon se ai i nënshtrohet, ose nuk duhet të konsiderohet si 
i papajtueshëm me një traktat të mëhershëm ose të mëvonshëm, mbizotërojnë 
dispozitat e këtij traktati tjetër.

3.  Kur të gjitha palët e traktatit të mëparshëm janë palë edhe në traktatin e mëhershëm, 
por traktati i mëparshëm nuk është ndërprerë ose pezulluar në operim sipas nenit 
59, traktati më i hershëm zbatohet vetëm në masën që dispozitat e tij janë në 
përputhje me ato të traktatit të mëvonshëm.

4.   Kur palët në traktatin e mëvonshëm nuk i përfshijnë të gjitha palët në traktatin  e 
mëposhtëm:
(a)  midis Shteteve Palë në të dy traktatet, zbatohet e njëjta rregull si në paragrafin 3;
(b)  ndërmjet një Shteti Palë të të dy traktateve dhe një Shteti Palë në vetëm një 

nga traktatet, traktati në të cilin të dyja Shtetet janë palë rregullon të drejtat 
dhe detyrimet e tyre reciproke.

5.  Paragrafi 4 nuk paragjykon nenin 41 ose ndonjë çështje të ndërprerjes ose pezullimit 
të veprimit të një traktati sipas nenit 60 ose në çdo çështje të përgjegjësisë që mund 
të lindë për një shtet nga përfundimi ose zbatimi i një traktati dispozitat e të cilave 
janë të papajtueshme me detyrimet e saj ndaj një shteti tjetër sipas një traktati 
tjetër”.

Neni 53 - Traktatet që bien ndesh me një normëtë pa kundërshtueshme së drejtës 
ndërkombëtare të përgjithshme (“jus cogens)
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“Një traktat është i pavlefshëm në qoftë se, në kohën e përfundimit të saj, bie ndesh 
me një normë të përhershme të së drejtës ndërkombëtare të përgjithshme. Për qëllimet 
e kësaj Konvente, një normë përkufizuese të së drejtës ndërkombëtare të përgjithshme 
është një normë e pranuar dhe e njohur nga bashkësia ndërkombëtare e shteteve si një 
e tërë si një normë nga e cila nuk lejohet asnjë shmangie dhe që mund të modifikohet 
vetëm me një normë të mëvonshme e drejta e përgjithshme ndërkombëtare që ka të 
njëjtin karakter “.

Neni 64 - Shfaqja e një norme të re jokundërshtuese e së drejtës së përgjithshme 
ndërkombëtare (“jus cogens”)

“Nëse shfaqet një normë e re jokundërshtuese e ligjit të përgjithshëm ndërkombëtar, 
çdo traktat ekzistues që është në konflikt me atë normë bëhet i pavlefshëm dhe 
përfundon.”
2.  Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike

45.  Pjesët përkatëse të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (nëtë 
cilën Zvicra ka hyrë në 18 qershor 1992) lexojnë si vijon:

Preambula
““Shtetet Palë në këtë Pakt,
Duke pasur parasysh se, në përputhje me parimet e shpallura në Kartën e Kombeve 

të Bashkuara, njohja e dinjitetit të pandashëm dhe e të drejtave të barabarta dhe të 
patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është themeli i lirisë, 
drejtësisë dhe paqes në botë,

...
Duke marrë parasysh detyrimin e shteteve sipas Kartës së Kombeve të Bashkuara 

për të promovuar respektin universal dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut,
...
Bien dakort lidhur me këto nene:”

Neni 2 § 3
““Secili shtet palë i këtij Pakti merr përsipër:

(a)  të sigurojë që çdo person, të drejtat ose liritë e të cilit janë shkelur, do të ketë një 
mjet efektiv juridik, pavarësisht se shkelja është kryer nga persona që veprojnë në 
një kapacitet zyrtar;

(b)  Të sigurojë që çdo person që pretendon një mjet të tillë të ketë të drejtën e tij 
të përcaktuar nga autoritetet kompetente gjyqësore, administrative ose legjislative 
ose nga ndonjë autoritet tjetër kompetent i parashikuar nga sistemi ligjor i shtetit 
dhe të zhvillojë mundësitë e gjyqësorit korrigjuar;

(c)  të sigurojë që autoritetet kompetente do të zbatojnë këto mjete juridike, kur ato të 
jenë dhënë “.

Neni 14 § 1
“...Në përcaktimin ... të të drejtave dhe detyrimeve të tij në padi në ligj, secili do të 

ketë të drejtën për një dëgjim të drejtë dhe publik nga një gjykatë kompetente, e pavarur 
dhe e paanshme e themeluar me ligj ...”

Neni 46
“Asgjë në këtë Pakt nuk do të interpretohet si dëmtim i dispozitave të Kartës së 

Kombeve të Bashkuara dhe të kushtetutave të agjencive të specializuara që përcaktojnë 
përgjegjësitë përkatëse të organeve të ndryshme të Kombeve të Bashkuara dhe të 
agjencive të specializuara në lidhje me çështjet që trajtohen në këtë pakt. “
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C.  Rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në lidhje me rastin 
në fjalë

1.  Rezoluta 1483 (2003)
46.  Për aq sa është relevante në rastin në fjalë, Rezoluta 1483 (2003) e 22 majit 2003 thotë:

“Këshilli i Sigurimit,
Duke kujtuar të gjitha rezolutat e mëparshme relevante,
Duke riafirmuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Irakut,
...
Duke theksuar lirisht të drejtën e popullit irakian për të përcaktuar të ardhmen e tyre 

politike dhe për të kontrolluar burimet e veta natyrore, duke përshëndetur angazhimin 
e të gjitha palëve të interesuara për të mbështetur krijimin e një mjedisi ku ata mund ta 
bëjnë këtë sa më parë që të jetë e mundur dhe duke shprehur vendosmërinë që dita kur 
irakianët të qeverisin veten do të vijë shpejt,

...
Vendosi që Kombet e Bashkuara duhet të luajnë një rol jetësor në ndihmën 

humanitare, në rindërtimin e Irakut dhe në rivendosjen dhe krijimin e institucioneve 
kombëtare dhe lokale për qeverisje përfaqësuese,

Duke vënë në dukje deklaratën e 12 Prillit 2003 nga Ministrat e Financave dhe 
Guvernatorët e Bankës Qendrore të Grupit të Shtatë vendeve të industrializuara në të 
cilat anëtarët e kanë njohur nevojën për një përpjekje shumëpalëshe për të ndihmuar në 
rindërtimin dhe zhvillimin e Irakut dhe për nevojën e ndihmës nga Fondi Ndërkombëtar 
Monetar dhe Banka Botërore në këto përpjekje,

...
Përcaktimi se situata në Irak, megjithëse e përmirësuar, vazhdon të përbëjë 

kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare,
Duke vepruar sipas Kreut VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara,

1.  Kërkon nga Shtetet Anëtare dhe organizatat e interesuara që të ndihmojnë popullin 
e Irakut në përpjekjet e tyre për të reformuar institucionet e tyre dhe për të 
rindërtuar vendin e tyre dhe për të kontribuar në kushtet e stabilitetit dhe sigurisë 
në Irak në përputhje me këtë rezolutë;

2.  I bën thirrje të gjithë Shteteve Anëtare në një pozitë për ta bërë këtë për t’iu përgjigjur 
menjëherë thirrjeve humanitare të Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të 
tjera ndërkombëtare për Irakun dhe për të ndihmuar në përmbushjen e nevojave 
humanitare dhe nevojave të tjera të popullit irakian duke ofruar ushqime, dhe 
burimet e nevojshme për rindërtimin dhe rehabilitimin e infrastrukturës ekonomike 
të Irakut;

3.   Ankimet në Shtetet Anëtare për të mohuar strehë të sigurtë për ata pjesëtarë të 
regjimit të mëparshëm irakian i cili supozohet të jetë përgjegjës për krimet dhe 
mizoritë dhe për të mbështetur veprimet për t’i sjellë ata para drejtësisë;

...
8.   Kërkon nga Sekretari i Përgjithshëm që të emërojë një Përfaqësues Special për 

Irakun, përgjegjësitë e pavarura të të cilit do të përfshijnë raportimin rregullisht 
në Këshill për aktivitetet e tij sipas kësaj rezolute, duke koordinuar aktivitetet e 
Kombeve të Bashkuara në proceset pas konfliktit në Irak, duke koordinuar ndërmjet 
agjencive të Kombeve të Bashkuara dhe ndërkombëtare të angazhuar në asistencën 
humanitare dhe aktivitetet e rindërtimit në Irak dhe, në koordinim me Autoritetin, 
duke ndihmuar popullin e Irakut përmes:
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...
(d) lehtësimittë rindërtimit të infrastrukturës kryesore, në bashkëpunim me 

organizatat e tjera ndërkombëtare;
(e)  promovimit të rindërtimit ekonomik dhe kushteve për zhvillim të qëndrueshëm, 

duke përfshirë koordinimin me organizatat kombëtare dhe rajonale, sipas rastit, 
shoqërisë civile, donatorëve dhe institucioneve financiare ndërkombëtare;

...
(g)  promovimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut;

...
9.   Mbështet formimin, nga populli i Irakut me ndihmën e Autoritetit dhe duke 

punuar me Përfaqësuesin Special të një administrate të përkohshme irakiane, si 
një administratë kalimtare e drejtuar nga irakianët, derisa një qeveri përfaqësuese e 
njohur ndërkombëtarisht e themeluar nga populli i Irakut dhe merr përgjegjësitë e 
Autoritetit;

...
12.  Vëren vendosjen e një Fondi Zhvillimor për Irakun që do të mbahet nga Banka 

Qendrore e Irakut dhe që do të auditohet nga kontabilistë të pavarur publikë 
të miratuar nga Bordi Ndërkombëtar Këshillimor dhe Monitorues i Fondit të 
Zhvillimit për Irakun dhe mirëpret takimin e hershëm të Bordi Ndërkombëtar 
Këshillëdhënës dhe Monitorues, anëtarët e të cilit përfshijnë përfaqësuesit e 
kualifikuar të duhur të Sekretarit të Përgjithshëm, të Drejtorit Menaxhues të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar, të Drejtorit të Përgjithshëm të Fondit Arab për Zhvillim 
Social dhe Ekonomik dhe të Presidentit të Banka Botërore;

13.   Vëren më tej se fondet në Fondin e Zhvillimit për Irakun do të shpërndahen në 
drejtimin e Autoritetit, në konsultim me administratën e përkohshme të Irakut, për 
qëllimet e përcaktuara në paragrafin 14 më poshtë;

14.  thekson që Fondi i Zhvillimit për Irakun do të përdoret në mënyrë transparente për 
të përmbushur nevojat humanitare të popullit irakian, për rindërtimin ekonomik dhe 
riparimin e infrastrukturës së Irakut, për çarmatimin e vazhdueshëm të Irakut dhe 
për shpenzimet e administratës civile irakiane dhe për qëllime të tjera që përfiton 
populli I Irakut;

15.  u bën thirrje institucioneve financiare ndërkombëtare që të ndihmojnë popullin e 
Irakut në rindërtimin dhe zhvillimin e ekonomisë së tyre dhe të lehtësojë ndihmën 
e bashkësisë më të gjerë të donatorëve dhe përshëndet gatishmërinë e kreditorëve, 
duke përfshirë ato të klubit të Parisit, për të kërkuar një zgjidhje për problemet e 
borxhit të Irakut;

...
19.  Vendos të ndërpresë Komitetin e themeluar në përputhje me paragrafin 6 të rezolutës 

661 (1990) në përfundim të periudhës gjashtëmujore të kërkuar në paragrafin 16 
më lart dhe më tej vendos që Komiteti të identifikojë individët dhe subjektet e 
përmendura në paragrafin 23 më poshtë;

...
22.  Duke vënë në dukje rëndësinë e krijimit të një qeverie përfaqësuese të njohur 

ndërkombëtarisht të Irakut dhe dëshirën për përfundimin e shpejtë të ristrukturimit 
të borxhit të Irakut, siç përmendet në paragrafin 15 më lart, më tej vendos që deri 
më 31 dhjetor 2007, përveç nëse Këshilli vendos ndryshe, nafta, produktete naftës 
dhe gazit natyror me origjinë nga Iraku do të jenë imun, derisa titulli të kalojë 
tek blerësi fillestar nga procedimet ligjore kundër tyre dhe nuk do t›i nënshtrohet 
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ndonjë forme të shtojcës, vendim ose ekzekutimit dhe që të gjitha shtetet do të 
marrin ndonjë hap që mund të jetë I nevojshëm në sistemet e tyre përkatëse ligjore 
për të siguruar këtë mbrojtje dhe që të ardhurat dhe detyrimet që rrjedhin nga 
shitjet e tyre, si dhe Fondi i Zhvillimit për Irakun, gëzon privilegj dhe imunitet të 
barazvlefshëm me ato që gëzojnë Kombet e Bashkuara përveç se privilegjet dhe 
imunitetet e lartpërmendura nuk do të zbatohen në lidhje me ndonjë procedurë 
ligjore në të cilën rekursi mbi të ardhurat ose detyrimet e tilla është e nevojshme të 
plotësojë përgjegjësinë për dëmet e vlerësuara në lidhje me një aksident ekologjik, 
duke përfshirë derdhje të naftës, që ndodh pas datës së miratimit të kësaj rezolute;

23.   Vendos që të gjitha Shtetet Anëtare në të cilat ka:
(a)  fondet ose asetet e tjera financiare ose burimet ekonomike të qeverisë së 

mëparshme të Irakut ose organeve, korporatave ose agjencive shtetërore të 
saj, të vendosura jashtë Irakut, që nga data e kësaj rezolute, ose

(b)  fonde ose mjete të tjera financiare ose burime ekonomike të cilat janë larguar 
nga Iraku ose janë fituar nga Saddam Hussein ose zyrtarë të tjerë të lartë të 
ish-regjimit irakian dhe anëtarët e tyre të afërt të familjes, duke përfshirë edhe 
subjektet në pronësi ose të kontrolluar, drejtpërdrejt ose tërthorazi nga ata ose 
nga persona që veprojnë në emër të tyre ose në drejtimin e tyre, do të ngrijë 
pa vonesë këto fonde ose asete të tjera financiare ose burime ekonomike dhe, 
përveç nëse këto fonde ose asete të tjera financiare ose burime ekonomike janë 
vetë një barrë e mëparshme gjyqësore, administrative, arbitrare ose gjykimi, 
menjëherë do të shkaktojnë transferimin e tyre në Fondin e Zhvillimit të Irakut, 
duke u kuptuar se, përveçse nëse është adresuar ndryshe, pretendimet e bëra 
nga individë privatë apo subjekte joqeveritare mbi ato fonde të transferuara 
ose pasuri të tjera financiare mund të paraqiten në qeverinë përfaqësuese 
ndërkombëtare të njohur të Irakut; dhe vendos më tej se të gjitha fondet 
ose asetet e tjera financiare ose burimet ekonomike do të gëzojnë të njëjtat 
privilegje, imunitete dhe mbrojtje siç parashikohet në paragrafin 22;

...
26.   U bën thirrje Shteteve Anëtare dhe organizatave ndërkombëtare dhe rajonale që të 

kontribuojnë në zbatimin e kësaj rezolute;
27. Vendos të mbetet prekur nga kjo çështje. “

2.  Procedura për përfshirjen e emrave në listën e sanksioneve: Rezoluta 1518 
(2003)

47.  Pjesët përkatëse të Rezolutës 1518 (2003) të 24 Nëntorit 2003 lexojnë si vijon:
“Këshilli i Sigurimit,
Në vazhdim të të gjitha rezolutave përkatëse të mëparshme,
Në vazhdim më tej të vendimit të tij të mëparshëm në rezolutën 1483 (2003) të 22 

majit 2003 për të përfunduar misionin  e Komitetit të Këshillit të Sigurimit të themeluar 
në bazë të rezolutës 661 (1990),

Duke theksuar rëndësinë e të gjitha shteteve anëtare që përmbushin detyrimet e 
tyre sipas paragrafit 10 të rezolutës 1483 (2003),

Përcaktimi se situata në Irak, megjithëse e përmirësuar, vazhdon të përbëjë 
kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare,

Duke vepruar sipas Kreut VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara,
1.   Vendos të krijojë me efekt të menjëhershëm, në përputhje me rregullën 28 të 

rregullave të saj të përkohshme të procedurës, një Komitet të Këshillit të Sigurimit, 
i përbërë nga të gjithë anëtarët e Këshillit, që të vazhdojë të identifikojë në pajtim 



198

me paragrafin 19 të rezolutës 1483 (2003) individëve dhe subjekteve të referuar 
në paragrafin 19 të kësaj rezolute, duke përfshirë azhurnimin e listës së individëve 
dhe subjekteve që janë identifikuar tashmë nga Komiteti i themeluar në pajtim me 
paragrafin 6 të rezolutës 661 (1990), dhe për punën e tij të raportojë në Këshill;

2.  Vendos të miratojë udhëzimet (referenca SC / 7791 IK / 365 e 12 qershorit 2003) 
dhe përkufizimet (referenca SC / 7831 IK / 372 e 29 korrikut 2003) për të cilat 
është rënë dakord paraprakisht nga Komiteti i krijuar sipas paragrafit 6 të rezolutës 
661 (1990), për të zbatuar dispozitat e paragrafëve 19 dhe 23 të rezolutës 1483 
(2003), dhe më tej vendos që udhëzimet dhe përkufizimet mund të ndryshohen nga 
Komiteti në dritën e konsideratave të mëtejshme;

...
4.   Vendos të mbetet e prekur nga çështja. “
3.   Procedurat për fshirjen  e emrave nga lista e sanksioneve

(a)  Rezoluta 1730 (2006)

48.  Rezoluta 1730 (2006) e Këshillit të Sigurimit të datës 19 Dhjetor 2006, që përcakton 
procedurën e çregjistrimit nga lista, shpreh në pjesën përkatëse:

“Këshilli i Sigurimit,
Në vazhdim, deklarata e Presidentit të saj të datës 22 qershor 2006 (S / PRST / 

2006/28),
Duke theksuar se sanksionet janë një mjet i rëndësishëm në mirëmbajtjen dhe 

restaurimin e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare,
Duke theksuar më tej detyrimet e vendosura mbi të gjitha Shtetet Anëtare për të 

zbatuar në tërësi masat e detyrueshme të miratuara nga Këshilli i Sigurimit,
Duke vazhduar në vendosmërinë e saj për të siguruar që sanksionet janë të 

orientuara me kujdes në mbështetje të objektivave të qarta dhe të zbatuara në mënyra 
që balancojnë efektivitetin ndaj pasojave të mundshme negative,

Të angazhuar për të siguruar që ekzistojnë procedura të drejta dhe të qarta për 
vendosjen e individëve dhe subjekteve në listat e sanksioneve dhe për heqjen e tyre, si 
dhe për dhënien e përjashtimeve humanitare,
1.  Miraton procedurën e çregjistrimit të dokumentit bashkangjitur kësaj rezolute dhe 

kërkon nga Sekretari i Përgjithshëm që të ngrihet në kuadër të Sekretariatit (dega e 
organeve ndihmëse të Këshillit të Sigurimit), një pikë fokale për të marrë kërkesat 
e çregjistrimit dhe për të kryer detyrat e përshkruara në aneksin bashkangjitur;

2.  Drejton komitetet e sanksioneve të themeluara nga Këshilli i Sigurimit, duke 
përfshirë ato të krijuara në bazë të rezolutës 1718 (2006), 1636 (2005), 1591 
(2005), 1572 (2004), 1533 (2004), 1521 (2003), 1518 2003), 1267 (1999), 1132 
(1997), 918 (1994) dhe 751 (1992) për të rishikuar udhëzimet e tyre në përputhje 
me rrethanat;

3.   Vendos të mbetej i prekur për çështjen.
Procedura e çregjistrimit nga lista
Këshilli i Sigurimit i kërkon Sekretarit të Përgjithshëm që të krijojë, brenda 

Sekretariatit (dega e organeve ndihmëse të Këshillit të Sigurimit), një pikë fokale për 
të marrë kërkesat pr çregjistrimin  nga lista. Parashtruesit e kërkesave që kërkojnë të 
paraqesin kërkesë për çregjistrim mund ta bëjnë këtë ose nëpërmjet procesit të kontaktit 
të përshkruar më poshtë ose nëpërmjet statusit të tyre të nënshtetësisë.
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Pika fokale do të kryejë detyrat e mëposhtme:
1.  Marrin kërkesa për çregjistrim nga një kërkues (individë, grupe, ndërmarrje dhe / 

ose subjekte në listat e Komitetit të Sanksioneve).
2.  Verifikoni nëse kërkesa është e re ose është një kërkesë e përsëritur.
3.  Nëse është një kërkesë e përsëritur dhe nëse nuk përmban ndonjë informacion 

shtesë, kthejeni atë tek kërkuesi.
4.   Pranoni marrjen e kërkesës tek kërkuesi dhe informoni kërkuesin për procedurën e 

përgjithshme për përpunimin e kërkesës.
5.  Përcillni kërkesën, për informacion dhe komentet e mundshme për qeverinë (at) 

e emëruar dhe për qeverinë sipasnënshtetësisë dhe vendbanimit. Këto qeveri 
inkurajohen që të konsultohen me qeveritë (et) e emërimit para se të rekomandojnë 
heqjen e listës. Për këtë qëllim, ata mund të afrojnë pikën fokale, e cila, nëse shteti 
(et) i caktuar (b) pajtohet, do t’i vendosë ata në kontakt me shtetin e caktuar.

6.  (a) Nëse, pas këtyre konsultimeve, cilido nga këto qeveri rekomandon çregjistrimin 
nga lista, qeveria do ta përcjellë rekomandimin e saj, qoftë nëpërmjet pikës fokale 
ose direkt te Kryetari i Komitetit të Sanksioneve, të shoqëruar me shpjegimin e 
asaj qeverie. Kryetari pastaj do të vendosë kërkesën për çregjistrim në axhendën e 
Komitetit.

 (b) Nëse ndonjë nga qeveritë, të cilat janë konsultuar për kërkesën për çregjistrim 
sipas paragrafit 5 më sipër, e kundërshtojnë kërkesën, pika qendrore do ta informojë 
Komitetin dhe do të sigurojë kopjet e kërkesës për çregjistrim. Çdo anëtar i 
Komitetit, i cili posedon informata në mbështetje të kërkesës për çregjistrim, 
inkurajohet të ndajë një informacion të tillë me qeveritë që kanë shqyrtuar kërkesën 
për listim sipas paragrafit 5 më lart.

 (c) Nëse, pas një kohe të arsyeshme (3 muaj), asnjë nga qeveritë që shqyrtojnë 
kërkesën për çregjistrim sipas paragrafit 5 më sipër nuk komenton, ose tregojnë 
se ata po punojnë në kërkesën për çregjistrim në Komitet dhe kërkojnë një shtesë 
periudhe të caktuar, pika qendrore do të njoftojë të gjithë anëtarët e Komitetit 
dhe do të sigurojë kopje të kërkesës për heqjen e listës. Çdo anëtar i Komitetit 
mundet, pas konsultimit me qeverinë e emëruar, të rekomandojë çregjistrimin 
duke e përcjellë kërkesën tek Kryetari i Komitetit të Sanksioneve, të shoqëruar me 
një shpjegim.(Vetëm një anëtar i Komitetit duhet të rekomandojë çregjistrimin në 
mënyrë që ta vendosë çështjen në axhendën e Komitetit.) Nëse pas një muaji, asnjë 
anëtar i Komisionit nuk rekomandon heqjen e listës, atëherë ai do të konsiderohet i 
refuzuar dhe Kryetari i Komitetit do të informojë pikën e kontaktit në përputhje me 
rrethanat.

7.   Pika fokale do të përcjellë të gjitha komunikimet, të cilat i merr nga Shtetet Anëtare 
tek Komiteti për informacion të tij.

8.  Informoni kërkuesin:
(a)  Nga vendimi i Komitetit të Sanksioneve për dhënien e kërkesës për çregjistrim; 

ose
(b)  Që procesi i shqyrtimit të kërkesës për çregjistrim brenda Komisionit të ketë 

përfunduar dhe se kërkuesi mbetet në listën e Komitetit “.
(b) Procedurat e tjera

49.  Me Rezolutën 1904 (2009) të datës 17 Dhjetor 2009 lidhur me regjimin e sanksioneve 
ndaj al-Kaidës, Osama bin Ladenit dhe talebanëve, Këshilli i Sigurimit krijoi zyrën 
e Avokat i Popullit të pavarur për të ndihmuar komitetin përkatës të sanksioneve në 
shqyrtimin e kërkesave për çregjistrim nga lista. Rezoluta pohon se Avokat i Popullit 
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merr kërkesa për çregjistrim nga lista në përputhje me procedurat e përshkruara në 
aneksin II të rezolutës dhe harton për komitetin një “Raport Gjithëpërfshirës” për 
përfundimin e një periudhe të caktuar. Me Rezolutat 1989 (2011), 2083 (2012) dhe 
2161 (2014), Këshilli i Sigurimit zgjeroi në mënyrë të konsiderueshme detyrat dhe 
mandatin e Avokat i Popullit, i cili tani mund të bëjë rekomandime në lidhje me heqjen 
e kërkesave. Nëse ai ose ajo rekomandon çregjistrim nga lista dhe komisioni përkatës i 
sanksioneve nuk vendos, me konsensus, ta mbajë personin në listë brenda një periudhe 
prej gjashtëdhjetë ditësh, emri i personit do të konsiderohet i fshirë. Duhet të theksohet 
se futja e këtij mekanizmi, së bashku me zyrën e Avokatit të Popullit, pasi përfundon 
faktet e rastit aktual, pasi kërkesa për çregjistrim nga lista e ankuesve u refuzua nga 
Komiteti i Sanksioneve në Janar 2009.

50.  Duhet gjithashtu të theksohet se ankuesit në rastin në fjalë nuk do të mund të përfitonin 
nga kjo procedurë sepse mandati i Avokat i Popullit kufizohet në sanksionet e vendosura 
ndaj anëtarëve të Al-Kaedës dhe jo ato që zbatohen për zyrtarët e lartë të ish regjimit 
Irakian.

D. Rezoluta A / RES / 68/178 e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së

51. Pjesët përkatëse të Rezolutës A / RES / 68/178 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së 
të datës 18 Dhjetor 2013 (jo-detyruese) lexojnë si vijon:

“Asambleja e Përgjithshme,
...
1.  Riafirmon që Shtetet duhet të sigurojnë që çdo masë e ndërmarrë për të luftuar 

terrorizmin është në përputhje me detyrimet e tyre sipas të drejtës ndërkombëtare, 
në veçanti të drejtat ndërkombëtare të njeriut, të drejtës së refugjatëve dhe të drejtës 
humanitare;

...
12. u bën thirrje shteteve, duke siguruar pajtueshmëri të plotë me detyrimet e tyre 

ndërkombëtare, për të siguruar sundimin e ligjit dhe për të përfshirë garanci 
adekuate për të drejtat e njeriut në procedurat e tyre kombëtare për listimin e 
individëve dhe subjekteve me qëllim luftimin e terrorizmit;

...”

E.  Opinionet e Raportuesit Special të OKB-së për promovimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut dhe lirive themelore gjatë luftimit të terrorizmit

1.  Deklaratë e M. Scheinin
52. Më 29 Qershor 2011, Raportuesi Special i OKB-së për promovimin dhe mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut dhe lirive themelore gjatë luftimit të terrorizmit, z. Martin Scheinin, 
lëshoi një deklaratë e cila përmbante në veçanti pasazhin në vijim:

“... procedurat për listimin dhe çregjistrim nga lista e terroristëve nga Komiteti i 
Këshillit të Sigurimit 1267 nuk i përmbushin standardet ndërkombëtare të të drejtave të 
njeriut në lidhje me procesin e duhur apo gjykimin e drejtë. Prandaj, ai mendon se për sa 
kohë që procesi i duhur nuk garantohet në nivel të Kombeve të Bashkuara kur renditen 
individë apo subjekte si terroristë, gjykatat kombëtare (ose Bashkimi Evropian) do të 
duhet të ushtrojnë shqyrtim gjyqësor mbi masat kombëtare (ose evropiane) sanksionet 
... “
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2.  Raport i B. Emmerson
53.  Më 26 Shtator 2012, pasardhësi i z. Scheinin, z. Ben Emmerson, paraqiti raportin e tij 

vjetor (A / 67/396) në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ai listoi 
aktivitetet kryesore të ndërmarra nga Raportuesi Special ndërmjet 3 Prillit dhe 31 
Gushtit 2012 dhe vlerësoi mandatin e Zyrës së Avokat i Popullit të krijuar me rezolutën 
1904 (2009) të Këshillit të Sigurimit (ndryshuar më pas) dhe përputhshmërinë e tij me 
normat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, duke vlerësuar në veçanti ndikimin e saj 
në deficitet e procesit të rregullt të qenësishme në regjimin e sanksioneve të Këshillit 
të al-Kaidës. Raporti bëri rekomandime për ndryshimin e mandatit për ta sjellë atë në 
përputhje të plotë me normat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Paragrafët e raportit 
që janë të përshtatshme për rastin aktual shprehin si vijon (shënimet e lëna jashtë):
“16. Sipas regjimit të Al-Kaidës, Këshilli, nëpërmjet Komitetit të Sanksioneve, është 

përgjegjës për përcaktimin e individëve dhe subjekteve në Listën e Konsoliduar dhe 
për gjykimin e kërkesave për largimin e tyre. Kjo nuk është në përputhje me ndonjë 
konceptim të arsyeshëm të procesit të rregullt dhe jep pamjen se Këshilli vepron 
mbi dhe përtej ligjit.Megjithatë, disa anëtarë të Këshillit nuk janë të gatshëm të 
heqin dorë nga kompetencat e tyre në Kapitullin e VII për çdo formë të shqyrtimit 
të detyrueshëm nga një organ i pavarur. Në të vërtetë, disa argumentojnë se kjo do 
të ishte në kundërshtim me dispozitat e Kartës së vetë Kombeve të Bashkuara, dhe 
për këtë arsye do të ishte ultra vires.

17.  Raportuesi Special nuk e ndan këtë analizë. Ndërkohë që Këshilli i Sigurimit është 
kryesisht një organ politik, dhe jo ligjor, ai ushtron funksione quasi-ligjore dhe 
kuazi-gjyqësore në kontekstin e tanishëm. Sipas neneve 25 dhe 103 të Kartës, 
Shtetet duhet të zbatojnë vendimet detyruese të Këshillit të miratuara sipas 
Kapitullit VII, edhe nëse kjo do të shkaktonte shkelje të detyrimeve të tyre sipas 
një traktati tjetër ndërkombëtar. Duke pasur parasysh prezumimin në të drejtën 
ndërkombëtare kundër konflikteve normative, organet e traktateve për të drejtat e 
njeriut kanë zhvilluar një parim të ndërtimit, në të cilin rezolutat e Këshillit duhet 
të lexohen duke u nënshtruar një supozimi se nuk ishte qëllimi i Këshillit për të 
shkelur të drejtat themelore. Megjithatë, në rastin e regjimit të sanksioneve të Al-
Kaidës, gjuha e rezolutave përkatëse nuk lejon këtë qasje.

...
19.  Në vitin 2005, dokumenti i nxjerrë nga Samiti Botëror i bëri thirrje Këshillit të 

Sigurimit, me mbështetjen e Sekretarit të Përgjithshëm për të siguruar që procedurat 
e drejta dhe të qarta kanë ekzistuar për vendosjen e individëve dhe subjekteve 
në listat e sanksioneve, për largimin e tyre dhe për dhënien e përjashtimeve 
humanitare. Më 22 Qershor 2006, në përfundim të debatit të tij tematik mbi 
sundimin e ligjit, Këshilli i Sigurimit ka shprehur angazhimin e tij për të çuar 
përpara këtë rekomandim.Vetë Këshilli ka pranuar se të drejtat e njeriut dhe e drejta 
ndërkombëtare duhet të drejtojë iniciativat kundër terrorizmit. Lidhur me këtë 
Këshilli ka, që nga viti 2008, përfshirë një deklaratë për këtë qëllim, në preambulë 
secilën nga rezolutat e saj në regjimin e sanksioneve të 1267 (1989).

20.  Në bazë të nenit 39 të Kartës, Këshilli ka përcaktuar se terrorizmi ndërkombëtar 
lidhur me Al-Kaidën paraqet një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare 
dhe se një regjim isanksioneve efektive miratuar sipas nenit 41 është i nevojshëm 
për të trajtuar këtë kërcënim. Që Këshillit i mungojnë mekanizmat për zbatimin e 
vet, megjithatë, ajo është e varur në aftësinë e shteteve për të zbatuar rezolutat e saj. 
Edhe nëse vetë Këshilli nuk është i lidhur formalisht me të drejtën ndërkombëtare 
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për të drejtat e njeriut kur vepron sipas Kapitullit 7 (një fjalë që është shumë 
kontestuar), nuk ka dyshim se shtetet anëtare janë të detyruara nga detyrimet e 
të drejtave të njeriut, kur zbatojnë vendimet e Këshillit. Përvoja ka treguar se 
mungesa e një mekanizmi të pavarur të shqyrtimit gjyqësor në nivelin e Kombeve 
të Bashkuara e ka dëmtuar seriozisht efektivitetin dhe legjitimitetin e perceptuar 
të regjimit. Gjykatat kombëtare dhe rajonale si dhe organizmat e traktateve duke 
marrë parasysh se nuk kanë juridiksion për të shqyrtuar vendimet e Këshillit, kanë 
përqendruar vëmendjen e tyre në vend për masat e brendshme të zbatimit, duke 
vlerësuar përputhshmërinë e tyre me parimet themelore të procesit të rregullt ligjor. 
Një seri sfidash të suksesshme ligjore kanë theksuar problemin duke shfuqizuar 
legjislacionin zbatues ose duke e deklaruar të paligjshëm, pikërisht për këtë arsye.

21.  Vendimi më i fundit është Vendimi i Dhomës së Madhe të Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut në “Nada kundër Zvicrës”. Gjykata vendosi që kufizimet 
mbi lirinë e lëvizjes së ankuesit, të vendosura në një urdhëresë të Këshillit Federal 
Zviceran duke zbatuar rezolutën 1267 (1999) (të ndryshuar), kishin shkelur të 
drejtën e tij për respektimin e jetës së tij private, në kundërshtim me nenin 8 të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Megjithatë, me rëndësi shumë më të 
madhe praktike ishte gjetja për shkelje e Gjykatës bazuar në nenin 13 të Konventës 
(e drejta për një zgjidhje të efektshme vendase). Gjykata arriti në përfundimin se 
në mungesë të shqyrtimit gjyqësor efektiv në nivel të Kombeve të Bashkuara, një 
palë shtetërore në Konventë kishte një detyrë që të ofronte një mjet efektiv juridik 
sipas ligjit kombëtar. Kjo nënkuptonte një rishikim të plotë mbi faktin dhe ligjin 
nga një entitet me juridiksion për të përcaktuar nëse masat ishin të justifikuara dhe 
proporcionale në rastin individual dhe fuqinë për të urdhëruar heqjen e tyre.Vendimi 
i Nada, pra, i bën jehonë qasjes së Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe Gjykatës 
së Përgjithshme në çështjen e Kadit, duke konsideruar se masat rajonale të zbatimit 
të ndërmarra nga Komisioni Europian do të gjykoheshin kundër standardeve të 
të drejtave të njeriut të detyrueshme për institucionet e Komunitetit. Megjithatë, 
parimi në rastin Nada ka përkeqësime gjeografike më të gjera se procesi gjyqësor i 
Kadiit, pasi që zbatohet për 47 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, duke përfshirë 
tre anëtarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit.

22.  Duke parashikuar vendimin në rastin Nada, ish Raportuesi Special tashmë kishte 
shprehur qëndrimin se për sa kohë që nuk ekziston një rishikim gjyqësor efektiv 
dhe i pavarur i listave në nivel të Kombeve të Bashkuara “është thelbësore që 
individët dhe subjektet e listuar të kenë qasje në gjyqësorin vendas rishikimin e 
çdo mase që zbaton sanksionet në pajtim me rezolutën 1267 (1999) ‘. Megjithatë, 
rishikimi gjyqësor vendas nuk është një zëvendësues adekuat për procesin e duhur 
në nivel të Kombeve të Bashkuara, pasi shteti përgjegjës për zbatimin nuk mund 
të ketë qasje në arsyetimin e plotë për listimin ... Edhe nëse ka, mund të mos ketë 
vendimin e shtetit pëlqimin për të zbuluar informacionin. Kjo mund të pengojë 
aftësinë e gjykatave kombëtare ose rajonale për të kryer një shqyrtim gjyqësor 
efektiv. Në përgjithësi, siç ka vërejtur Komisioneri i Lartë për të Drejtat e Njeriut, 
aftësia e individëve dhe subjekteve për të sfiduar listimin e tyre në nivel kombëtar 
mbetet i kufizuar nga detyrimi i Shteteve Anëtare sipas neneve 25 dhe 103 të Kartës.

23. Ndonëse asnjë nga vendimet gjyqësore deri më tani nuk ka kundërshtuar 
drejtpërsëdrejti rezolutat e Këshillit, efekti i tyre ka qenë që këto rezoluta të bëhen 
të pazbatueshme. Nëse masat nuk mund të zbatohen në mënyrë të ligjshme në 
nivel kombëtar dhe rajonal, atëherë logjika e sanksioneve universale bie, duke 
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rritur spektrin që fondet në shënjestër mund të fillojnë të emigrojnë drejt atyre 
juridiksioneve që nuk mund ta zbatojnë ligjërisht regjimin. Prandaj, është e 
domosdoshme që Këshilli të gjejë një zgjidhje që është në përputhje me standardet 
e të drejtave të njeriut të detyrueshme për Shtetet Anëtare ... “

54.  Sa i përket, më saktë, përmirësimeve të procesit të rregullt për personat emrat e të cilëve 
u shfaqën në listën e vendosur nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së sipas Rezolutave 
1267 (1999) dhe 1333 (2000), Raportuesi Special konstatoi si vijon (shënimet nuk janë 
vendosur):
“27. Më 17 dhjetor 2009, Këshilli miratoi rezolutën 1904 (2009), për paraqitjen e një 

Ombudsmen të pavarur për një periudhë fillestare prej 18 muajsh për të ndihmuar 
Komitetin në shqyrtimin e kërkesave të çregjistrimit nga lista. Ombudsmeni i parë, 
Kimberly Prost, ish-gjykatës ad litem i Tribunalit Ndërkombëtar për Prokurorinë 
e Personave Përgjegjës për Shkeljet e Rënda të të Drejtës Ndërkombëtare 
Humanitare të angazhuar në territorin e ish-Jugosllavisë që nga viti 1991 me 20 
vjet përvojë si prokuror federal në Kanada, u emërua nga Sekretari i Përgjithshëm 
më 3 qershor 2010. Në bazë të rezolutës 1904 (2009), ajo kishte mandat të hetonte 
kërkesat për heqjen e listës sipas procedurës së paraqitur në aneksin II të rezolutës 
dhe për të përgatitur një ‘raport gjithëpërfshirës’ për Komitetin brenda një kornize 
kohore të caktuar. Ajo gjithashtu kërkohet t’i raportojë Këshillit dy herë në vit për 
funksionimin e mandatit të saj.

28.  Kishte dy mangësi të mëdha në procedurën sipas rezolutës 1904 (2009). E para 
ishte se Ombudsmenit nuk iu dha asnjë fuqi formale për të bërë rekomandime. 
Zonja Prost megjithatë mori mendimin se raportet e saj gjithëpërfshirëse duhet të 
adresojnë, sipas standardeve të përcaktuara, pyetjen nëse regjistrimi i vazhdueshëm 
ishte i justifikuar. Rezoluta 1989 (2011) njeh dhe tani e pranon këtë praktikë dhe 
i jep Ombudsmenit një mandat për të bërë rekomandime rrjedhëse lidhur me 
kërkesat e përpunuara të çregjistrimit nga lista.

29. E meta e dytë ishte se një konsensus i Komitetit ishte i nevojshëm për çregjistrim 
nga lista. Ndryshimi më i gjërë i paraqitur me rezolutën 1989 (2011) ishte të 
ndryshonte supozimin e konsensusit. Një rekomandim për çregjistrimin nga lista 
nga Ombudsmeni tani hyn në fuqi automatikisht 60 ditë pasi Komiteti të përfundojë 
shqyrtimin e raportit gjithëpërfshirës,   përveç nëse Komiteti vendos ndryshe me 
konsensus. Nëse nuk ka konsensus, çdo anëtar i Komitetit mund t’ia referojë 
kërkesën e çregjistrimit nga lista e Këshillit të Sigurimit (procedura e “mekanizmit 
të shkaktuar”).

...
34.  Megjithatë, sa i përket pamjes (objektive) të pavarësisë, defekti strukturor mbetet 

i njëjtë. Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut ka konsideruar 
se fuqia e një organi ekzekutiv për ‘kontrollin ose drejtimin’ e një organi gjyqësor 
‘është i papajtueshëm me nocionin e një gjykate të pavarur’. Gjykata Evropiane 
e të Drejtave të Njeriut në mënyrë të ngjashme ka pohuar se një kërkesë për 
përcaktimet kuazi-gjyqësore duhet të ratifikohet nga një organ ekzekutiv me fuqi 
për të ndryshuar ose anuluar atë në kundërshtim me ‘shumë nocionin’ e një gjykate 
të pavarur. Ky parim nuk varet nga një perceptim se ekzistenca e një fuqie të tillë 
mund të ndikojë në mënyrë indirekte në mënyrën në të cilën një trup i tillë merret dhe 
vendos rastet. ‘Vetë ekzistenca’ e një fuqie ekzekutive për të përmbysur vendimin 
e një organi pothuajse gjyqësor është i mjaftueshëm për ta privuar atë trupë nga 
‘shfaqja’ e pavarur, por rrallëherë ushtrohet një pushtet i tillë dhe pavarësisht nëse 
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ushtrimi i saj është ose madje mund të ketë qenë, në fjalë në ndonjë rast të veçantë.
35. Nga kjo rrjedh se, pavarësisht nga përmirësimet e rëndësishme që rezultojnë 

nga rezoluta e vitit 1989 (2011), mandati i Ombudsmenit akoma nuk i plotëson 
kërkesat e procesit strukturor të duhur të pavarësisë objektive nga Komiteti. 
Raportuesi Special miraton rekomandimin e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e 
Njeriut që Këshilli i Sigurisë tani duhet të shqyrtojë ‘çdo rrugë të mundësisë’ për 
krijimin e një procedure të pavarur kuazi-gjyqësore për shqyrtimin e vendimeve 
të listimit dhe çregjistrim nga lista. Kjo domosdoshmërisht nënkupton që raportet 
gjithëpërfshirëse të Avokatit të  Popullit duhet të pranohen si përfundimtare nga 
Komiteti dhe se kompetencat vendimmarrëse të Komitetit dhe Këshillit duhet 
të hiqen. Për të reflektuar këtë modifikim, Raportuesi Special fton Këshillin e 
Sigurimit të shqyrtojë mundësinë e riemërtimit të Zyrës së Ombudsmenit si Zyra e 
Gjyqtarit të Pavarur Selektues.

...”
55.   Raportuesi Special dha konkluzionet dhe rekomandimet e mëposhtme:

“59. Raportuesi Special pranon dhe mirëpret përmirësimet e rëndësishme të procesit të 
duhur të sjellur nga rezoluta 1989 (2011), por megjithatë arrin në përfundimin se 
regjimi i sanksioneve të Al-Kaidës vazhdon të mos përmbushë standardet minimale 
ndërkombëtare të procesit të duhur dhe në përputhje me rrethanat rekomandon që:
(a)  Mandati i Zyrës së Ombudsmenit duhet të ndryshohet për të autorizuar atë për 

të marrë dhe përcaktuar peticione nga individë ose subjekte të caktuar (i) për 
largimin e tyre nga Lista e Konsoliduar dhe (ii) për autorizimin e përjashtimeve 
humanitare; dhe për të marrë një vendim që pranohet si përfundimtar nga 
Komiteti i Sanksioneve të Al-Kaidës dhe Këshilli i Sigurimit.

...”

F.  Puna e Komisionit Ndërkombëtar të Drejtësisë të OKB-së
1.  Neni 103 i Kartës së Kombeve të Bashkuara

56.  Raporti i grupit të studimit të Komisionit Ndërkombëtar të Drejtësisë (ILC) me titull 
“Fragmentimi i së drejtës ndërkombëtare: vështirësitë që dalin nga diversifikimi dhe 
zgjerimi i të drejtës ndërkombëtare”, botuar në Prill 2006, përmban këto vëzhgime në 
lidhje me nenin 103 të Kartës së Kombeve të Bashkuara:
4. Harmonizimi - integrimi sistematik 
“37. Në të drejtën ndërkombëtare ekziston një supozim i fortë kundër konfliktit normativ. 

Interpretimi i Traktatit është diplomacia, dhe është biznesi i diplomacisë për të 
shmangur ose zbutur konfliktin. Kjo shtrihet edhe në gjykim. Ndërsa Rousseau 
vë detyrat e një gjyqtari në një nga diskutimet më të hershme, por edhe më të 
dobishme të konfliktit të traktateve:

... lorsqu’il est en présence de deux accords de volontés divergentes, il doit 
être tout naturellement porté a rechercher leur coordination plutôt qu’à consacrer 
à leur antagonisme [Charles Rousseau, “De la compatibilité des normes juridiques 
contradictoires dans l’ordre international”, RGDIP vol. 39 (1932), p. 153].

38. Kjo është shfaqur në një parim të pranuar gjerësisht në interpretim dhe mund të 
formulohet në shumë mënyra. Mund të duket si rregulli i gishtit që kur krijohen 
detyrime të reja, supozohet që Shtetet të mos heqin dorë nga detyrimet e tyre. 
Jennings dhe Watts, për shembull, vë re praninë e një:

Supozimi se palët synojnë diçka që nuk është në kundërshtim me parimet e 
njohura përgjithësisht të së drejtës ndërkombëtare, ose me detyrimet e mëparshme 
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të traktatit ndaj Shteteve të treta [Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts (eds.), 
Ligji Ndërkombëtar i Oppenheim-it.(Londër: Longman, 1992) (edicioni i 9-të,), 
f. 1275. Për pranimin e gjerë të supozimit kundër konfliktit - ky është sugjerimi 
i harmonisë - shih gjithashtu Pauwelyn, Konflikti i Normave ... supra note 21, f. 
240-244].

39.  Siç deklaroi Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në rastin e Drejtësisë:
është një rregull interpretimi që një tekst që buron nga një qeveri duhet, në 

parim, të interpretohet si prodhim dhe qëllim për të prodhuar efekte në përputhje 
me ligjin ekzistues dhe jo duke shkelur atë [Rasti lidhur me të Drejtën e Kalimit 
mbi Territorin Indian (Kundërshtimet paraprake) (Portugalia kundër Indisë) GJND 
Raportet 1957 f. 142].

...
331. Neni 103 nuk thotë që Karta mbizotëron, por i referohet detyrimeve 

sipas Kartës. Përveç të drejtave dhe obligimeve në vetë Kartën, kjo gjithashtu 
mbulon detyrat e bazuara në vendimet e detyrueshme të organeve të Kombeve të 
Bashkuara.Rasti më i rëndësishëm është ai i nenit 25 që i detyron Shtetet Anëtare të 
pranojnë dhe zbatojnë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të miratuara sipas Kreut VII 
të Kartës. Edhe në qoftë se parësia e vendimeve të Këshillit të Sigurimit sipas nenit 
103 nuk është shprehur qartë në Kartën, ajo është pranuar gjerësisht në praktikë 
dhe në doktrinë ... “

2.  Mbi jus cogens
57.  Projektligjet për përgjegjësinë shtetërore me komentet u miratuan nga ILC në sesionin e 

tij të pesëdhjetë e tretë, në 2001, dhe iu dorëzuan Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve 
të Bashkuara si pjesë e raportit të ILC-së që mbulon punën e asaj seance (Dokumenti 
A / 56 / 10, Libri vjetor ILC, 2001, vol. II (2)). Për sa i përket çështjes në fjalë, neni 26 
dhe komentet e tij (të miratuara së bashku me vetë artikullin) lexojnë si vijon (shënimet 
nuk janë vendosur):

Neni 26 – Pajtueshmëria me Normat Prekluzive 
“Asgjë në këtë Kapitull nuk e përjashton padrejtësinë e çdo akti të një shteti i cili 

nuk është në përputhje me një detyrim që lind nga një normë e përhershme e së drejtës 
ndërkombëtare të përgjithshme.”

Shpjegues
“... 5.  Kriteret për identifikimin e normave prekluzive të së drejtës ndërkombëtare 

të përgjithshme janë të rrepta. Neni 53 i Konventës së Vjenës nuk kërkon thjesht që 
norma në fjalë të përmbushë të gjitha kriteret për njohjen si një normë e së drejtës 
ndërkombëtare të përgjithshme, e detyrueshme si e tillë, por më tej se ajo duhet të njihet si 
e paturpshme nga bashkësia ndërkombëtare e Shteteve si një e tërë. Deri tani, relativisht 
pak norma perentuese janë njohur si të tilla. Por tribunalet e ndryshme, kombëtare dhe 
ndërkombëtare, kanë afirmuar idenë e normave përçmuese në kontekste të cilat nuk 
kufizohen vetëm në vlefshmërinë e traktateve. Këto norma përvetësuese që pranohen 
dhe njihen qartë përfshijnë ndalimet e agresionit, gjenocidit, skllavërisë, diskriminimit 
racial, krime kundër njerëzimit dhe torturës, si dhe të drejtën për vetëvendosje. ...”

G.  Rezoluta 1597 (2008) e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës

58.   Më 23 Janar 2008, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës miratoi Rezolutën 
1597 (2008), të titulluar “Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe listat e zeza 
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të Bashkimit Evropian” bazuar në raportin (Doc 11454) të paraqitur nga Z. Dick Marty. 
Në të, Kuvendi riafirmon që terrorizmi mund dhe duhet të luftohet në mënyrë efektive me 
mjete që respektojnë dhe ruajnë të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. Ai konsideron 
se organet ndërkombëtare si Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të 
japin një shembull në këtë drejtim. Duke kritikuar me forcë vendosjen e sanksioneve të 
synuara nga ato organizata, ajo vëren se është e mundur dhe e domosdoshme për shtetet 
që të zbatojnë regjimet e ndryshme të sanksioneve në përputhje me detyrimet e tyre 
sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Kombeve të Bashkuara ICCPR.

H.  Praktika Ndërkombëtare Evropiane përkatëse

1. Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian: rastet “Kadi” dhe zhvillimet e mëtejshme 
(a)   Rasti i Yassin Abdullah Kadi dhe Al Barakaat International Foundation kundër Këshillit 

dhe Komisionit (“Kadi I”)
59.  Rasti i Yassin Abdullah Kadi dhe Al Barakaat International Foundation kundër Këshillit 

të Bashkimit Evropian dhe Komisionit të Komuniteteve Evropiane (rastet e bashkuara 
C-402/05 P dhe C-415/05 P, më poshtë “Kadi I”) kishte të bënte me konfiskimin e 
aseteve të ankuesve në përputhje me rregulloret e Komunitetit Europian të miratuara 
në lidhje me zbatimin e Rezolutave të Këshillit të Sigurimit 1267 (1999), 1333 (2000) 
dhe 1390 (2002), i cili ndër të tjera kërkoi që të gjitha shtetet anëtare të Kombeve të 
Bashkuara të marrin masa për të ngrirë fondet dhe burimet e tjera financiare të individëve 
dhe subjekteve të identifikuara nga Komiteti i Sanksioneve të Këshillit të Sigurimit si 
të lidhur me Osama bin Ladenin, Al-Kaidën apo talebanët. Në këtë rast ankuesit ranë 
brenda kësaj kategorie dhe pasuritë e tyre ishin ngrirë - një masë që për ta përbënte një 
shkelje të së drejtës së tyre themelore për respektimin e pronës të mbrojtur nga Traktati 
i themelimit të Komunitetit Europian (“Traktati i KE-së”). Ata pretenduan se rregulloret 
e KE-së ishin miratuar ultra vires.

60.  Më 21 Shtator 2005, Gjykata e Shkallës së Parë (e cila më 1 Dhjetor 2009 u bë e njohur 
si “Gjykata e Përgjithshme”) hodhi poshtë ato ankesa dhe konfirmoi ligjshmërinë 
e rregullave, duke gjetur kryesisht se neni 103 i Kartës së Kombeve të Bashkuara 
kishte efektin e vendosjes së sigurisë Rezoluta e Këshillit mbi të gjitha detyrimet e 
tjera ndërkombëtare (përveç atyre të mbuluara nga jus cogens), duke përfshirë ato që 
dalin nga traktati i KE-së. Ajo arriti në përfundimin se nuk kishte të drejtë të shqyrtonte 
rezolutat e Këshillit të Sigurimit, madje edhe në mënyrë rastësore, për të konstatuar nëse 
ata respektonin të drejtat themelore.

61.  Z.Kadi i bëri thirrje Gjykatës së Drejtësisë të Komuniteteve Europiane (“GjDKE”, e 
cila më 1 dhjetor 2009 u bë e njohur si Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian, 
“GJDBE). Ankesa është shqyrtuar nga një Dhomë e Madhe së bashku me një rast tjetër. 
Në vendimin e saj të datës 3 Shtator 2008, GjDKE-ja konstatoi se, duke pasur parasysh 
natyrën e brendshme dhe autonome të rendit juridik të Komunitetit, ai kishte juridiksion 
për të shqyrtuar ligjshmërinë e një rregulloreje të miratuar në kuadër të këtij urdhri 
edhe nëse qëllimi i tij ishte të zbatonte një rezolutë të Këshillit të Sigurimit. Kështu 
që, megjithëse nuk ishte për “gjyqësorin e Komunitetit” të shqyrtonte ligjshmërinë e 
rezolutave të Këshillit të Sigurimit, ai kishte të drejtë të rishikonte aktet ose dokumentet 
e shteteve anëtare të Komunitetit të hartuara për t’i dhënë fuqi këtyre rezolutave dhe se 
kjo “nuk sjell ndonjë sfidë për primatin e kësaj rezolute në të drejtën ndërkombëtare “

62.   GjDKE arriti në përfundimin se Komunitetit të gjyqësorit i duhej të siguronte shqyrtimin, 
në parim, të vlerësimit të plotë të ligjshmërisë së të gjitha akteve të Komunitetit në dritën 
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e të drejtave themelore që formojnë një pjesë integrale e parimeve të përgjithshme të 
së drejtës komunitare, duke përfshirë rishikimin e masave të Komunitetit të cilat, si 
rregullorja e kontestuar, ishin të dizajnuara për të dhënë efekt rezolutat e Këshillit të 
Sigurimit. Ajo vendosi nëveçanti:
“...
281. Në lidhje me këtë duhet të kihet parasysh se Komuniteti bazohet në sundimin 

e ligjit, për aq sa as vendet e saj anëtare dhe as institucionet e saj nuk mund të 
shmangin shqyrtimin e përputhshmërisë së akteve të tyre me kartën themelore 
kushtetuese, Traktatin e KE , i cili krijoi një sistem të plotë të mjeteve juridike 
dhe procedurave të hartuara për t’i mundësuar Gjykatës së Drejtësisë të shqyrtojë 
ligjshmërinë e akteve të institucioneve (rasti 294/83, Les Verts kundër Parlamentit 
[1986] ECR 1339, paragrafi 23).

...
293. Vëzhgimi i angazhimeve të dhëna në kontekstin e Kombeve të Bashkuara kërkohet 

po aq sa në sferën e ruajtjes së paqes dhe sigurisë ndërkombëtare kur Komuniteti 
të hyjë në fuqi, nëpërmjet miratimit të masave të Komunitetit të marra në bazë të 
Neneve 60 KE dhe 301 KE, ndaj rezolutave të miratuara nga Këshilli i Sigurimit 
sipas Kreut VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara.

294. Në ushtrimin e këtij pushteti të fundit është e nevojshme që Komuniteti t’i kushtojë 
rëndësi të veçantë faktit që, në përputhje me nenin 24 të Kartës së Kombeve të 
Bashkuara, miratimi nga Këshilli i Sigurimit i rezolutave sipas Kreut VII të Karta 
përbën ushtrimin e përgjegjësisë primare me të cilën ky organ ndërkombëtar është 
investuar për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në nivel global, një përgjegjësi që nën 
Kapitullin VII përfshin fuqinë për të përcaktuar se çfarë dhe kush përbën kërcënim 
për paqen ndërkombëtare dhe sigurinë dhe marrjen e masave të nevojshme për t’i 
mbajtur ose rivendosur ato.

...
296. Megjithëse, për shkak të miratimit të një akti të tillë, Komuniteti është i detyruar 

të marrë, sipas Traktatit të KE-së, masat e nevojshme nga ky akt, që ky detyrim 
nënkupton, kur objekt është të zbatojë një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të 
miratuar nën Kapitulli VII i Kartës së Kombeve të Bashkuara, që gjatë hartimit 
të këtyre masave, Komuniteti duhet të marrë në konsideratë afatet dhe objektivat 
e rezolutës në fjalë dhe të obligimeve përkatëse sipas Kartës së Kombeve të 
Bashkuara në lidhje me këtë zbatim.

297. Për më tepër, Gjykata më parë ka konstatuar se, për qëllime të interpretimit të 
rregullores së kontestuar, duhet të merret parasysh edhe formulimi dhe qëllimi 
i Rezolutës 1390 (2002), të cilën kjo rregullore, sipas përshkrimit të katërt në 
preambulë (Möllendorf dhe Möllendorf-Niehuus, paragrafi 54 dhe jurisprudenca 
e cituar).

298. Duhet megjithatë të theksohet se Karta e Kombeve të Bashkuara nuk vendos 
zgjedhjen e një modeli të veçantë për zbatimin e rezolutave të miratuara nga 
Këshilli i Sigurimit në bazë të Kapitullit VII të Kartës, pasi që ato duhet të zbatohen 
në përputhje me procedurën e zbatueshme në këtë drejtim në rendin e brendshëm 
ligjor të çdo anëtari të Kombeve të Bashkuara. Karta e Kombeve të Bashkuara i lë 
anëtarët e Kombeve të Bashkuara një zgjedhje të lirë midis modeleve të ndryshme 
të mundshme për vendosjen e këtyre rezolutave në rendin e tyre të brendshëm 
ligjor.

299. Nga të gjitha këto konsiderata rrjedh se nuk është pasojë e parimeve që rregullojnë 
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rendin juridik ndërkombëtar në bazë të Kombeve të Bashkuara që çdo shqyrtim 
gjyqësor i legjitimitetit të brendshëm të rregullores së kontestuar në dritën e lirive 
themelore përjashtohet në bazë të faktin se kjo masë synon të japë efekt në një 
rezolutë të Këshillit të Sigurimit të miratuar sipas Kapitullit VII të Kartës së 
Kombeve të Bashkuara.

300. Për më tepër, imuniteti i tillë nga juridiksioni për një masë të Komunitetit, si 
rregulli i kontestuar, si pasojë e parimit të parësisë në nivelin e ligjit ndërkombëtar 
të detyrimeve sipas Kartës së Kombeve të Bashkuara, veçanërisht ato që kanë të 
bëjnë me zbatimin e rezolutave të Këshillit të Sigurimit të miratuara në bazë të 
Kapitullit VII të Kartës, nuk mund të gjejnë një bazë në Traktatin e KE-së.

...
319. Sipas Komisionit, përderisa sipas këtij sistemi të sanksioneve individët ose subjektet 

në fjalë kanë një mundësi të pranueshme për t’u dëgjuar përmes një mekanizmi të 
rishikimit administrativ që është pjesë e sistemit ligjor të Kombeve të Bashkuara, 
Gjykata nuk duhet të ndërhyjë në asnjë mënyrë për çfarë do qoftë.

320. Në lidhje me këtë, mund të vërehet, para së gjithash, nëse në fakt, si rezultat i 
miratimit të rezolutave të ndryshme nga Këshilli i Sigurimit, janë bërë ndryshime 
në sistemin e masave kufizuese të krijuara nga Kombet e Bashkuara në lidhje me 
të dyja për të hyrë në listën përmbledhëse dhe për largimin nga ajo [shih në veçanti 
rezolutat 1730 (2006) të 19 dhjetorit 2006 dhe 1735 (2006) të datës 22 dhjetor 
2006], ato ndryshime u bënë pas miratimit të rregullores së kontestuar që, në parim, 
ato nuk mund të merren parasysh në këto ankesa.

321.  Në çdo rast, ekzistenca, brenda atij sistemi të Kombeve të Bashkuara, të procedurës 
së rishikimit para Komitetit të Sanksioneve, edhe duke marrë parasysh ndryshimet 
e bëra kohët e fundit, nuk mund të krijojnë imunitet të përgjithshëm nga juridiksioni 
brenda rendit të brendshëm ligjor të Komunitetit.

322. Në të vërtetë, një imunitet i tillë, që përbën një shmangie të konsiderueshme nga 
skema e mbrojtjes gjyqësore të të drejtave themelore të përcaktuara nga Traktati i 
KE-së, duket i pajustifikuar, qartazi se procedura e rivlerësimit nuk ofron garancitë 
e mbrojtjes gjyqësore.

323. Në lidhje me këtë, edhe pse tani është e hapur për çdo person ose subjekt që të 
drejtojë drejtpërsëdrejti Komisionin e Sanksioneve, duke parashtruar një kërkesë 
për t’u hequr nga lista përmbledhëse në atë që quhet ‘pikë fokale’, mbetet fakti se 
nga procedura e mëparshme ky është ende në thelb një Komision diplomatik dhe 
ndërqeveritar, personat ose subjektet në fjalë nuk kanë mundësi reale të pohojnë 
të drejtat e tyre dhe ky komision merr vendimet e tij me konsensus, secili prej 
anëtarëve të tij ka të drejtën e vetos.

324. Udhëzimet e Komitetit të Sanksioneve, të ndryshuar më 12 shkurt 2007, bëjnë 
të qartë se një kërkues që paraqet një kërkesë për largimin nga lista nuk mund 
të deklarojë në asnjë mënyrë të drejtat e tij gjatë procedurës para Komitetit të 
Sanksioneve ose të përfaqësohet për këtë qëllim, vetëm Qeveria e shtetit ku ai 
banon ose ka nënshtetësinë ka të drejtë të paraqesë vërejtje për atë kërkesë.

325. Për më tepër, këto Udhëzime nuk kërkojnë që Komiteti i Sanksioneve t’i komunikojë 
ankuesit arsyet dhe dëshmitë që justifikojnë paraqitjen e tij në listën përmbledhëse 
ose t’i japë atij akses, madje edhe të kufizuar, lidhur me atë informacion. Së fundmi, 
nëse ky komision hedh poshtë kërkesën për largim nga lista, nuk ka asnjë detyrim 
që të arsyetojë.

326. Nga sa u tha më lart, gjyqësia e Komunitetit duhet, në përputhje me kompetencat 
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që i janë dhënë nga Traktati i KE-së, të sigurojë shqyrtimin, në parim, të shqyrtimit 
të plotë të ligjshmërisë së të gjitha akteve të Komunitetit në dritën e të drejtave 
themelore duke formuar një pjesë integrale të parimeve të përgjithshme të së drejtës 
së Komunitetit, duke përfshirë rishikimin e masave të Komunitetit të cilat, ashtu si 
rregullorja e kontestuar, janë hartuar për t’i dhënë fuqi rezolutave të miratuara nga 
Këshilli i Sigurimit sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara.

327. Prandaj, Gjykata e Shkallës së Parë gaboi në ligj, kur në paragrafët 212-231 të 
Kadi dhe 263 deri 282 të Jusufit dhe Al Barakaat, ndoqi parimet që qeverisnin 
marrëdhënien ndërmjet rendit juridik ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara dhe 
rendit juridik të Komunitetit, që rregullorja e kontestuar, e cila është hartuar për 
të zbatuar një rezolutë të miratuar nga Këshilli i Sigurimit në bazë të Kapitullit 
VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara që nuk ka asnjë hapësirë në këtë drejtim, 
duhet të gëzojë imunitetin nga juridiksioni aq sa ka të bëjë me ligjshmërinë e saj të 
brendshme, përveç në pajtueshmërinë e saj me normat e jus cogens.

328. Prandaj, themeli i apelit të ankuesve është i bazuar në atë pikë, me përfundimin që 
gjykimet nën këtë ankesë duhet të anulohen në këtë drejtim.

329. Nga kjo rrjedh se nuk ka më nevojë për të shqyrtuar krerët e padisë drejtuar kundër 
asaj pjese të vendimit në kundërshtim me shqyrtimin e rregullores së kontestuar 
në dritën e rregullave të së drejtës ndërkombëtare që bien në kuadër të jus cogens 
dhe prandaj nuk është më e nevojshme të shqyrtohet edhe ankesa e Mbretërisë së 
Bashkuar për këtë çështje.

330.  Për më tepër, duke pasur parasysh se në pjesën e fundit të vendimeve nën këtë 
ankesë, në lidhje me të drejtat themelore të parashtruara nga ankuesit, Gjykata 
e Shkallës së Parë e kufizoi veten në shqyrtimin e ligjshmërisë së rregullores së 
kontestuar nën dritën e atyre rregullave, ishte detyra e tij për të kryer ekzaminimin, 
në parim, një ekzaminim të plotë, në dritën e të drejtave themelore që janë pjesë 
e parimeve të përgjithshme të së drejtës komunitare, pjesa e fundit e këtyre 
vendimeve  gjithashtu duhet të anulohet.

Lidhur me veprimet para Gjykatës së Shkallës së Parë
331.  Siç parashihet në fjalinë e dytë të paragrafit të parë të nenit 61 të Statutit të Gjykatës 

së Drejtësisë, ky i fundit, kur shfuqizon vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë, 
mund të japë vendim të formës së prerë për çështjen kur gjendja e shqyrtimit e 
lejon.

332 Në këto rrethana, Gjykata konsideron se veprimet për anulimin e rregullores së 
kontestuar të parashtruar nga ankuesit është e gatshme për gjykim dhe se është e 
nevojshme të jepet një gjykim përfundimtar për to.

333. Eshte e nevojshme që të shqyrtohen, për herë të parë, pretendimet e z. Kadi dhe Al 
Barakaat lidhur me shkeljen e të drejtave të mbrojtjes, veçanërisht të drejtën për 
t’u dëgjuar, dhe të drejtës për shqyrtim efektiv gjyqësor, të shkaktuar nga masat 
për ngrirjen e fondeve ashtu siç janë vendosur ndaj ankuesve nga rregullorja e 
kontestuar.

334.  Në këtë drejtim, duke pasur parasysh rrethanat aktuale që kanë të bëjnë me 
përfshirjen e emrave të ankuesve në listën e personave dhe subjekteve që mbulohen 
nga masat kufizuese të përfshira në Aneksin I të Rregullores së kontestuar, duhet të 
konstatohet se të drejtat e mbrojtjes, në veçanti e drejta për t’u dëgjuar dhe e drejta 
për shqyrtim gjyqësor efektiv i këtyre të drejtave, nuk u respektuan në mënyrë të 
dukshme.

335. Sipas praktikës gjyqësore të vendosur, parimi i mbrojtjes gjyqësore efektive është 
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një parim i përgjithshëm i së drejtës së Komunitetit që rrjedh nga traditat kushtetuese 
të përbashkëta për Shtetet Anëtare, të cilat janë sanksionuar në nenet 6 dhe 13 
të KEDNJ-së, është riafirmuar nga Neni 47 i Kartës së të Drejtave Themelore të 
Bashkimit Europian, shpallur më 7 Dhjetor 2000 në Nisë (OJ 2000 C 364, f.1) 
(shih, në këtë rast, çështja C 432/05 Unibet [2007] ECR I 2271, paragrafi 37).

336. Përveç kësaj, duke pasur parasysh praktikën gjyqësore të Gjykatës në fusha të tjera 
(shih, ndër të tjera, rasti 222/86 Heylens dhe të tjerë [1987] ECR 4097, paragrafi 
15, dhe rastet e bashkuara C 189/02 P, C 202 / 02 P, C 205/02 P deri në C 208/02 
P dhe C 213/02 P Dansk Rørindustri dhe të tjerë kundër Komisionit [2005] ECR I 
5425, paragrafët 462 dhe 463), duhet të kihet parasysh në këtë rast se efektiviteti 
i shqyrtimit gjyqësor, i cili duhet të jetë i mundur të zbatohet për ligjshmërinë e 
arsyeve mbi të cilat, në këto raste, emri i një personi ose subjekti përfshihet në 
listën që formon Shtojcën I të rregullores së kontestuar dhe që çon në vendosjen 
ndaj atyre personave ose subjekte të një organi të masave kufizuese, do të thotë që 
autoriteti i Komunitetit në fjalë është i detyruar t’i komunikojë këto arsye personit 
ose entitetit përkatës, për aq sa është e mundur, ose kur ky vendim është vendosur 
ose, të paktën, sa më shpejt të jetë e mundur pas këtij vendimi, në mënyrë që t’u 
mundësojë këtyre personave ose entiteteve të ushtrojnë, brenda këtij viti periudhat 
e përcaktuara, të drejtën e tyre për të sjellë një padi.

337.  Respektimi i këtij detyrimi për të komunikuar arsyet është i domosdoshëm si për 
t’i mundësuar personave të cilëve iu drejtohen masat kufizuese për të mbrojtur të 
drejtat e tyre në kushtet më të mira të mundshme dhe për të vendosur, me njohuri 
të plotë të fakteve relevante, nëse ka ndonjë pikë në zbatimin e tyre (shih, për këtë 
qëllim, Heylens dhe të tjerët, paragrafi 15) dhe ta vendosë këtë të fundit plotësisht 
në një pozitë në të cilën mund të kryejë shqyrtimin e ligjshmërisë së masës së 
Komunitetit në fjalë, e cila është detyra e saj sipas Traktati i KE.

338. Sa i përket të drejtave të mbrojtjes, në veçanti të drejtës për t’u dëgjuar, në lidhje me 
masat kufizuese siç janë ato të vendosura nga rregullorja e kontestuar, autoriteteve 
të Komunitetit nuk mund të kërkohet që t’i komunikojë këto arsye para emrit të një 
personi ose njësia ekonomike futet në atë listë për herë të parë.

339. Siç ka deklaruar Gjykata e Shkallës së Parë në paragrafin 308 të Yusuf dhe Al 
Barakaat, një komunikim i tillë paraprak do të ishte i rrezikshëm për të vënë 
në rrezik efektivitetin e ngrirjes së fondeve dhe burimeve të vendosura nga kjo 
rregullore.

340. Me qëllim arritjen e qëllimit të ndjekur nga kjo rregullore, masa të tilla duhet, për 
nga natyra e tyre, të përfitojnë nga një efekt i papritur dhe, siç e ka theksuar më 
herët Gjykata, zbatohet me efekt të menjëhershëm (Möllendorf dhe Möllendorf-
Niehuus, paragrafi 63 ).

341. As autoritetet e Komunitetit nuk u detyruan të dëgjonin ankuesit para se emrat e 
tyre të ishin përfshirë për herë të parë në listën e paraqitur në Aneksin I të kësaj 
rregulloreje, për shkaqe të lidhura edhe me objektivin e ndjekur nga rregullorja e 
kontestuar dhe me efektivitetin dhe masat e siguruara nga ky i fundit.

342. Përveç kësaj, në lidhje me një masë të Komunitetit që ka për qëllim të zbatojë një 
rezolutë të miratuar nga Këshilli i Sigurimit në lidhje me luftën kundër terrorizmit, 
konsideratat mbizotëruese që kanë të bëjnë me sigurinë ose sjelljen e marrëdhënieve 
ndërkombëtare të Komunitetit dhe të Shteteve Anëtare mund të luftojnë kundër 
njoftimit të çështjeve të caktuara për personat në fjalë dhe, për rrjedhojë, kundër 
dëgjueshmërisë së tyre për këto çështje.
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343. Megjithatë, kjo nuk nënkupton, sa i përket parimit të mbrojtjes gjyqësore efektive, 
masat kufizuese siç janë ato të vendosura nga rregullorja e kontestuar, i dalin të 
gjitha shqyrtimet nga gjyqësori i Komunitetit sapo të thuhet se akti i hedhur poshtë 
ka të bëjë me çështjet kombëtare sigurisë dhe terrorizmit.

344. Në një rast të tillë, është detyrë e Komunitetit të gjyqësorit të zbatojë, gjatë shqyrtimit 
gjyqësor që kryen, teknika të cilat i paraqesin, nga njëra anë, shqetësime legjitime 
të sigurisë për natyrën dhe burimet e informacionin e marrë në konsideratë në 
miratimin e aktit në fjalë dhe, nga ana tjetër, nevojës për t’i dhënë individit një masë 
të mjaftueshme të drejtësisë procedurale (shih, për këtë qëllim, vendimi i Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Chahal kundër Mbretërisë së bashkuar më 15 
Nëntor 1996, Raportet e Vendimeve dhe Aktgjykimeve 1996 V, § 131).

...
356. Për të vlerësuar shkallën e të drejtës themelore të respektimit të pronës, një parim 

i përgjithshëm i Komunitetit të së drejtës duhet të merret në konsideratë në veçanti 
neni 1 i Protokollit 1 Shtesë të KEDNJ-së, i cili e mishëron këtë të drejtë.

357. Pastaj, bie për t’u shqyrtuar nëse masa e konfiskimit e parashikuar nga rregullorja 
e kontestuar përbën ndërhyrje joproporcionale dhe të patolerueshme që dëmton 
thelbin e të drejtës themelore për respektimin e pronës së personave të cilët, si Z. 
Kadi, përmenden në listë të përcaktuara në Aneksin I të kësaj rregulloreje.

358. Kjo masë e konfiskimit përbën një masë të përkohshme parandaluese e cila nuk 
mendohet të privojë këta persona nga prona e tyre. Sidoqoftë, ai siguron një 
kufizim të ushtrimit të së drejtës së pronarit të z. Kadi, i cili duhet të klasifikohet si i 
konsiderueshëm, duke pasur parasysh zbatimin e përgjithshëm të masës së ngrirjes 
dhe faktin që atij I është aplikuar që prej vitit 20 Tetor 2001.

...”
63.  Prandaj, CJEC konsideroi se rregulloret e kontestuara, të cilat nuk parashikonin ndonjë 

mjet juridik në lidhje me konfiskimin  e aseteve, ishin në kundërshtim me të drejtat 
themelore dhe duhej të anulloheshin.
(b)  Rasti Komisioni dhe të Tjerë k. Kadi (“Kadi II”)

64.  Në rastin e Komisionit dhe të Tjerë kundër Kadi (Vendet e bashkuara C 584/10 P, C 
593/10 P dhe C 595/10 P, vendim i 18 Korrikut 2013, më tej “Kadi II”), lidhur me të 
njëjtin ankues për një ankesë të Komisionit Evropian, i cili kishte miratuar një rregullore 
të re për të vepruar në përputhje me “Kadi I”, Dhoma e Madhe e GJEDNJ-së konfirmoi 
se rregullorja e kontestuar nuk mund të sigurojë asnjë imunitet nga juridiksioni për 
arsye se objektivi i saj është të zbatojë rezolutat e miratuara nga Këshilli i Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuara në bazë të Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara. ICJ 
përsëriti se ishte detyrë e këtij organi ndërkombëtar të përcaktonte se çfarë përbënte një 
kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe për të marrë masat e nevojshme, 
nëpërmjet miratimit të rezolutave sipas Kapitullit VII, për të ruajtur ose rivendosur 
paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, në përputhje me qëllimet dhe parimet e Kombeve të 
Bashkuara, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut. Pas përfshirjes në kritikat 
e procesit të sanksioneve të Këshillit të Sigurimit, GJEDNJ përfundimisht preferoi 
të shqyrtonte çështjen nga perspektiva e detyrimeve thelbësore procedurale të shtetit 
anëtar në procesin e aplikimit individual të sanksionit, duke konfirmuar kështu anulimin 
e rregullores së kundërshtuar në aq sa ka të bëjë me Z. Kadi. Pasazhet përkatëse të 
vendimit lexojnë si vijon:
“111. Në procedurat lidhur me miratimin e vendimit për të listuar ose mbajtur listimin 

e emrit të një individi në Aneksin I të Rregullores nr. 881/2002, respektimi i 
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të drejtave të mbrojtjes dhe e drejta për mbrojtje gjyqësore efektive kërkon që 
autoriteti kompetent i Unionit i zbulon individit në fjalë provat kundër atij personi 
në dispozicion të atij autoriteti dhe mbështetet si bazë e vendimit të saj, domethënë 
të paktën përmbledhjen e arsyeve të dhëna nga Komiteti i Sanksioneve (shih, për 
këtë qëllim , gjykimi i Kadit, paragrafët 336 dhe 337), kështu që ai individ është në 
gjendje të mbrojë të drejtat e tij në kushtet më të mira të mundshme dhe të vendosë, 
me njohuri të plotë të fakteve të caktuara, nëse ka ndonjë pikë në sjelljen e një 
veprimi para gjykatave të Bashkimit Evropian.

112. Kur ky zbulim bëhet, autoriteti kompetent i Unionit duhet të sigurojë që ai individ 
është i vendosur në një pozitë në të cilën ai në mënyrë efektive mund të bëjë të 
njohur pikëpamjet e tij mbi bazat e ngritura ndaj tij (shih, për këtë qëllim, çështja 
C 32/95 P Komisioni i Lisrestal dhe të tjerë [1996] ECR I 5373, paragrafi 21; Rasti 
C 462/98 P Mediocurso kundër Komisionit [2000] ECR I 7183, paragrafi 36 dhe 
aktgjykimi i 22 Nëntorit 2012 në çështjen C 277/11 M. [ 2012], paragrafi 87 dhe 
jurisprudenca e cituar).

113. Sa i përket një vendimi me të cilin, si në këtë rast, emri i individit në fjalë duhet të 
mbahet në listën në Aneksin I të Rregullores nr. 881/2002, pajtueshmëria me këtë 
obligim procedural të dyfishtë duhet, në kundërshtim me qëndrimin në lidhje me 
të (shih, në lidhje me këtë, aktgjykimi i Kadi, paragrafët 336 deri 341 dhe 345 deri 
349, dhe Franca kundër Organizatës Popullore Mojahedin të Iranit, paragrafi 61), 
paraprin miratimin e këtij vendimi (shih Franca kundër Organizatës Mojahedin 
të Popullit i Iranit, paragrafi 62). Nuk është e diskutueshme që, në rastin në fjalë, 
Komisioni, autori i rregullores së kontestuar, e përmbush këtë detyrim.

114.  Kur komentet bëhen nga individi në fjalë në përmbledhjen e arsyeve, autoriteti 
kompetent i Bashkimit Evropian është i obliguar të shqyrtojë, me kujdes dhe në 
mënyrë të paanshme, nëse arsyet e supozuara janë të bazuara, në dritën e këtyre 
komenteve dhe të çdo dëshmie shfajësuese të ofruar (shih, për analogji, çështja C 
269/90 Technische Universität München [1991] ECR I 5469, paragrafi 14; Rasti 
C-525/04 P Spanja kundër Lenzing [2007] ECR I 9947, paragrafi 58 dhe M., 
paragrafi 88).

115. Në këtë kontekst, ky autoritet duhet të vlerësojë, duke marrë parasysh, ndër të 
tjera, përmbajtjen e këtyre komenteve, nëse është e nevojshme të kërkojë ndihmën 
e Komitetit të Sanksioneve dhe, nëpërmjet këtij komiteti, Anëtari i OKB-së, I cili  
propozoi listën e individit në fjalë në Listën e Konsoliduar të Komitetit, për të 
marrë, në atë frymë bashkëpunimi efektiv, i cili sipas nenit 220 (1) të TFEU-së 
duhet të qeverisë marrëdhëniet ndërmjet Unionit dhe organeve të Kombeve të 
Bashkuara në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar, zbulimin e informacionit 
ose të provave, konfidenciale ose jo, për të mundësuar kryerjen e detyrës së tij të 
shqyrtimit të kujdesshëm dhe të paanshëm.

116. Së fundi, pa shkuar aq larg sa të kërkojë një përgjigje të detajuar ndaj komenteve 
të bëra nga individi në fjalë (shih, për këtë qëllim, Al Aqsa kundër Këshillit dhe 
Holanda kundër Al-Aksa, paragrafi 141), detyrimi për arsyet e vendosura në nenin 
296 të TFEU-së nënkupton në të gjitha rrethanat, sidomos kur arsyet e deklaruara 
për masën e Bashkimit Europian paraqesin arsyet e deklaruara nga një organ 
ndërkombëtar, se ky arsyetim identifikon arsyet individuale, specifike dhe konkrete 
për të cilat autoritetet kompetente konsiderojnë se individi (shih, me këtë, Al-Aqsa 
kundër Këshillit dhe Holanda kundër Al Aksa, paragrafët 140 dhe 142 dhe Këshilli 
kundër Bamba, paragrafët 49-53).
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117. Sa i përket procedurave gjyqësore, në rast se personi i interesuar e kundërshton 
ligjshmërinë e vendimit për të listuar ose mbajtur listën e emrit të tij në Aneksin 
I të Rregullores nr. 881/2002, shqyrtimi nga gjykatat e Bashkimit Europian duhet 
të zgjasë nëse zbatohen rregulla për procedurën dhe rregullat e kompetencës, duke 
përfshirë nëse baza ligjore është e përshtatshme ose jo (shih, në këtë mënyrë, 
vendimi  i Kadi, paragrafët 121 deri 236, shih gjithashtu, analogjikisht, nendimin e 
13 Mars 2012 në çështjen C 376/10 P Tay Za kundër Këshillit [2012], paragrafët 
46-72).

118. Gjykatat e Bashkimit Europian duhet gjithashtu të përcaktojnë nëse autoriteti 
kompetent i Bashkimit Europian ka respektuar garancitë procedurale të parashtruara 
në paragrafët 111 deri 114 të këtij vendimi dhe detyrimin për arsyet e parashtruara 
në nenin 296 TFEU, siç është përmendur në paragrafin 116 të këtij vendimi, dhe, 
në veçanti, nëse arsyet ku janë mbështetur janë mjaft të hollësishme dhe specifike.

119. Efektiviteti i shqyrtimit gjyqësor të garantuar me nenin 47 të Kartës gjithashtu 
kërkon që, si pjesë e shqyrtimit të ligjshmërisë së arsyeve që janë bazë e vendimit 
për të listuar ose për të ruajtur renditjen e një personi të caktuar në shtojcën 
Gjykata e Bashkimit Evropian duhet të sigurojë që ky vendim, i cili e prek atë 
person individualisht (shih, në këtë mënyrë, aktgjykimin e 23 prillit 2013 në rastin 
e bashkuar C 478/11 P deri C 482/11 P Gbagbo dhe të tjerë kundër Këshillit[2013], 
paragrafi 56), merret në baza faktike të mjaftueshme (shih, për këtë qëllim, Al-
Aqsa kundër Këshillit dhe Holanda kundër Al-Aksa , paragrafi 68). Kjo nënkupton 
verifikimin e pretendimeve faktike në përmbledhjen e arsyeve që mbështesin atë 
vendim (shih për këtë, E dhe F, paragrafi 57), me pasojë që shqyrtimi gjyqësor nuk 
mund të kufizohet në vlerësimin e bindjes në abstrakt të arsyevetë mbështetura, 
por duhet të brengosen nëse këto arsye ose, të paktën, një nga ato arsye, të cilat 
konsiderohen të mjaftueshme në vetvete për ta mbështetur atë vendim, janë të 
vërtetuara.

120. Për këtë qëllim, për gjykatat e Bashkimit Europian, për të kryer këtë ekzaminim, 
kërkohet nga autoriteti kompetent i Bashkimit Europian, kur është e nevojshme, 
për të prodhuar informata ose prova, konfidenciale ose jo, përcaktuese për një 
ekzaminim të tillë (shih, për analogji, ZZ, paragrafi 59).

121. Kjo për shkak se është detyrë e autoritetit kompetent të Bashkimit Evropian që 
të vendosë, në rast kundërshtimi, arsyet e ngritura kundër personit të interesuar 
të jenë të bazuara dhe jo detyrën e atij personi për të paraqitur dëshmi të gjendjes 
negative, që këto arsye nuk janë të bazuara mirë.

...
125.  Pa dyshim, konsideratat mbizotëruese që kanë të bëjnë me sigurinë e Bashkimit 

Europian ose të Shteteve të tij Anëtare ose me zhvillimin e marrëdhënieve të tyre 
ndërkombëtare mund të parandalojnë zbulimin e disa informatave ose disa provave 
personit në fjalë. Në rrethana të tilla, është më pak detyrë e Gjykatave të Bashkimit 
Europian, para të cilit sekreti ose konfidencialiteti i atij informacioni apo dëshmie 
nuk është një kundërshtim i vlefshëm, të aplikojë, gjatë shqyrtimit gjyqësor që do 
të kryhet, teknika të cilat i akomodojnë, nga njëra anë, konsideratat legjitime të 
sigurisë në lidhje me natyrën dhe burimet e informatave të marra në konsideratë në 
miratimin e aktit në fjalë dhe, nga ana tjetër, nevojën për të garantuar në mënyrë 
të mjaftueshme respektimin individual të të drejtave të tij procedurale, si e drejta 
për t’u dëgjuar dhe kërkesa për një proces kontradiktor (shih, për këtë qëllim, 
aktgjykimi i Kadi, paragrafët 342 dhe 344, shih gjithashtu, me analogji, ZZ, 
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paragrafët 54, 57 dhe 59).
126. Për këtë qëllim, për gjykatat e Bashkimit Europian, kur kryejnë një shqyrtim të 

të gjitha çështjeve të fakteve apo të ligjit të prodhuara nga autoriteti kompetent i 
Bashkimit Evropian, përcaktojnë nëse arsyet e mbështetura nga autoriteti si bazë 
për të përjashtuar faktin që njohja me dokumentet është e bazuar (shih, për analogji, 
ZZ, paragrafët 61 dhe 62).

...
135. Nga kriteret e analizuara më lart, që të drejtat e mbrojtjes dhe e drejta për mbrojtje 

gjyqësore efektive të respektohen së pari, autoriteti kompetent i Bashkimit 
Evropian duhet (i) t’i zbulojë personit në fjalë përmbledhjen e arsyeve të dhëna 
nga Komiteti i Sanksioneve i cili është baza për listimin ose mbajtjen e renditjes 
së emrit të atij personi në Shtojcën I të Rregullores nr. 881/2002, ii) t’i mundësojë 
atij në mënyrë efektive t’i bëjë të njohur vërejtjet e tij për atë çështje dhe (iii) të 
shqyrtojë, me kujdes dhe në mënyrë të paanshme, arsyet e ankesës janë të bazuara, 
në dritën e vërejtjeve të paraqitura nga ai person dhe çdo dëshmi shfajësuese që 
mund të paraqitet prej tij.

136. Së dyti, respektimi i këtyre të drejtave nënkupton që, në rast të një kundërshtimi 
ligjor, gjykatat e Bashkimit Europian duhet të shqyrtojnë, në dritën e informacionit 
dhe provave të cilat janë paraqitur ndër të tjera, nëse arsyet e mbështetura në 
përmbledhjen e dhënë nga Komiteti i Sanksioneve është mjaft i detajuar dhe 
specifik dhe, kur është e përshtatshme, nëse është vërtetuar saktësia e fakteve në 
lidhje me arsyen e caktuar.

 ...
161.  Në përgjigjen e tij të 8 Dhjetorit 2008 ndaj komenteve të z. Kadi, Komisioni pohoi 

se treguesit lidhur me faktin se Banka Depositna është përdorur për planifikimin 
e një sulmi në Arabinë Saudite, shërbejnë si një mbështetje e pjesshme që Z. Kadi 
ka përdorur pozitën e tij për qëllime të tjera ndryshe nga qëllimet e zakonshme të 
biznesit.

162. Megjithatë, meqënëse asnjë informacion apo dëshmi nuk është paraqitur për 
të mbështetur pretendimin se seancat e planifikimit mund të kenë ndodhur në 
ambientet e Bankës Depozitna për aktet terroriste në bashkëpunim me Al Kaedën 
ose Usama bin Laden, shenjat që lidhen me shoqatën e z. Kadi dhe me këtë bankë 
janë të pamjaftueshme për të mbështetur miratimin, në nivel të Bashkimit Evropian, 
të masave kufizuese kundër tij.

163. Nga analiza e parashtruar në paragrafin 141 dhe paragrafët 151 deri 162 të këtij 
vendimi, nuk rezulton se asnjë nga pretendimet e paraqitura kundër z. Kadi në 
përmbledhjen e dhënë nga Komiteti i Sanksioneve është i tillë që të justifikojë 
miratimin, në Bashkimin Evropian ose për shkak se arsyet nuk janë të mjaftueshme, 
ose për shkak se mungojnë informatat ose provat që mund të vërtetojnë arsyet 
përkatëse, përballë kundërshtimeve të hollësishme të paraqitura nga pala në fjalë”.

(c)   Jurisprudenca e mëvonshme
65.  Që atëherë gjykatat e Bashkimit Evropian kanë pasur rastin të konfirmojnë detyrimin e 

shteteve anëtare për të garantuar një mjet efektiv për përfshirjen në listat e sanksioneve, 
veçanërisht duke ndjekur masat e marra në kontekstin e Politikës së Përbashkët të Jashtme 
dhe të Sigurisë (CFSP) (Shih, për rastin e Gjykatës së Drejtësisë, çështja C-314/13, 
Peftiev dhe të tjerë, 12 Qershor 2014, dhe për Gjykatën e Përgjithshme, rasti T 306/10, 
Hani El Sayyed Elsebai Yusef, 21 Mars 2014; 4 Qershor 2014, rasti T-66/12, Ali Sedghi 
dhe Ahmad Azizi, rasti T-67/12, Sina Bank dhe rasti T-68/12, Abdolnaser Hemmati, së 
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bashku me vendimin në rastin T 293/12, Siri Banka Ndërkombëtare Islamike PJSC, 
11 Qershor 2014). Në veçanti, Gjykata e Përgjithshme konstatoi si në vijim në rastin e 
përmendur më sipër Yusef:
“101.  Në lidhje me këtë, argumenti i Komisionit, bazuar në faktin se kishte iniciuar 

procedurën e shqyrtimit, e cila ishte ende në zhvillim e sipër dhe i kishte komunikuar 
kërkuesit, arsyetimet që i ishin dërguar asaj nga Komiteti i Sanksioneve, duhet të 
refuzohen. Është jurisprudencë e vendosur që një letër që vjen nga një institucion, 
duke deklaruar se sqyrtimi i çështjeve të ngritura është në zhvillim e sipër, nuk 
përbën ende përkufizimin e një qëndrimi që i jep fund dështimit për të vepruar...

102. Në veçanti, nuk është e pranueshme që më shumë se katër vjet pas vendimit në 
Gjykatën e Drejtësisë, Kadi I, Komisioni ende nuk është në gjendje të përmbushë 
detyrimin e tij për të shqyrtuar me kujdes dhe paanshëm çështjen e ankuesit (Kadi 
II, Gjykata e Drejtësisë, paragrafët 114 dhe 135), aty ku është e përshtatshme në 
‘bashkëpunim efektiv’ me Komitetin e Sanksioneve (Kadi II, Gjykata e Drejtësisë, 
paragrafi 115).

103. Për më tepër, sipas deklaratave të bëra në seancën dëgjimore, Komisioni vazhdon 
ta konsiderojë veten si të lidhur ngushtë me konstatimet e Komitetit të Sanksioneve 
dhe si të mos ketë diskrecion në këtë drejtim, në kundërshtim me parimet e 
parashtruara nga Gjykata në Kadi I dhe Kadi II, Gjykata e Drejtësisë (në veçanti 
në paragrafët 114, 115 dhe 135) dhe nga Gjykata e Përgjithshme në gjykimin e saj 
Kadi II.

104 Rrjedhimisht, duhet të konsiderohet se mënyra në të cilën Komisioni synon, duke 
zbatuar procedurën e shqyrtimit në lidhje me rastin e ankuesit, për të korrigjuar 
shkeljet e të njëjtit lloj si ato të gjetura nga Gjykata e Drejtësisë në aktgjykimin e 
saj në Kadi I , është formale dhe artificiale në natyrë. “

2.  Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Njeriut: rasti i Sayadi dhe Vinck kundër 
Belgjikës

66.  Në rastin e paraqitur nga Nabil Sayadi dhe Patricia Vinck kundër Belgjikës (Komiteti 
i të Drejtave të Njeriut i 22 Tetorit 2008, lidhur me komunikimin nr.1472 / 2006), 
Komiteti i të Drejtave të Njeriut kishte rastin të shqyrtojë zbatimin kombëtar të regjimit 
të sanksioneve i themeluar nga Këshilli i Sigurimit në Rezolutën 1267 (1999). Të 
dy ankuesit (autorët e komunikimit), të dy shtetas belgë, ishin vendosur në listat e 
bashkangjitura me atë rezolutë në Janar të vitit 2003, në bazë të informacionit që i ishte 
dhënë Këshillit të Sigurimit nga Belgjika, pak pas fillimit të një hetimi të brendshëm 
penal në Shtator të vitit 2002. Ata kishin paraqitur disa kërkesa për çregjistrimin nga 
lista në nivel kombëtar, rajonal dhe në OKB, të gjitha pa dobi. Në vitin 2005, Gjykata 
e Shkallës së Parë e Brukselit kishte urdhëruar shtetin Belg, ndër të tjera, që urgjentisht 
të zbatohej në Komitetin e Sanksioneve fshirja e emrave në fjalë, dhe Shteti më pas e 
kishte bërë këtë.

67.  Në mendimin e Komitetit për të Drejtat e Njeriut, megjithëse vetë shteti palë nuk ishte 
kompetent për heqjen e emrave nga lista, ajo kishte për detyrë të bënte gjithçka që 
mundej për të kryer sa më shpejt fshirjen, për të bërë publike kërkesat për çregjistrim 
nga lista dhe për të siguruar që shkelje të ngjashme të mos të ndodhin në të ardhmen.

68.  Më 20 Korrik 2009, emrat e ankuesve u hoqën nga lista sipas një vendimi të Komitetit 
të Sanksioneve.

69.  Për sa i përket nenit 14 të ICCPR, Komiteti për të Drejtat e Njeriut gjeti si më poshtë:
“10.9  Sa i përket pretendimit për shkelje të nenit 14, paragrafi 1, autorët pohojnë 

se ato janë vendosur në listën e sanksioneve dhe asetet e tyre janë ngrirë pa iu dhënë 
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asnjë qasje në ‘informata përkatëse’ që justifikojnë listimin dhe në mungesë të vendimit 
të gjykatës mbi çështjen. Autorët gjithashtu tërheqin vëmendjen ndaj imponimit të 
zgjatur të këtyre sanksioneve dhe pohojnë se nuk kanë pasur qasje në një mjet efektiv, 
në kundërshtim me nenin 2, paragrafi 3, të Konventës. Komiteti vëren, në lidhje me 
këtë, pohimin e shtetit palë që autorët kanë pasur një mjet juridik, pasi ata e morën palën 
shtetërore në Gjykatën e Shkallës së Parë të Brukselit dhe morën një urdhër që kërkonte 
që ajo të paraqiste një kërkesë për heqjen dorë nga Komiteti i Sanksioneve. Duke u 
bazuar vetëm në shqyrtimin e veprimeve të palës shtetërore, Komisioni konstaton se 
autorët kanë pasur një mjet efektiv, brenda kufijve të juridiksionit të shtetit palë, i cili ka 
garantuar ndjekjen efektive duke paraqitur dy kërkesa për çregjistrim. Komiteti është i 
mendimit se faktet para saj nuk do të zbulojnë ndonjë shkelje të nenit 2, paragrafi 3, ose 
të nenit 14, paragrafi 1 të Marrëveshjes”.

IV.  PRAKTIKA PËRKATËSE PËR SHTETET E TJERA

A.  Rasti i Ahmed dhe të tjerëk. HM Treasury (Gjykata e Lartë e Mbretërisë së 
bashkuar)

70.  Rasti i Ahmed dhe të tjerë kundër HM Treasury, i shqyrtuar nga Gjykata e lartë e Mbretërisë 
së Bashkuar më 27 Janar 2010, kishte të bënte me ngrirjen e pasurive të ankuesve në 
përputhje me regjimin e sanksioneve të paraqitura në Rezolutat 1267 (1999) dhe 1373 
(2001 ). Gjykata e Lartë konstatoi se qeveria kishte vepruar ultra vires kompetencat që i 
ishin dhënë me nenin 1 të Ligjit të Kombeve të Bashkuara 1946, në marrjen e urdhrave 
të caktuar për të zbatuar rezolutat e Këshillit të Sigurimit mbi sanksionet.

71. Në veçanti, Lord Hope, Zëvendës Kryetar i Gjykatës së Lartë, bëri këto vërejtje:
“6.  ... Pasojat e Urdhrave që janë bërë në këtë rast janë kaq drastike dhe aq shtypëse 

saqë ne duhet të jemi po aq vigjilentë për të parë se veprimi shtrëngues që Thesari ka 
marrë me të vërtetë është brenda kompetencave që u ka dhënë Akti i vitit 1946 .Edhe 
përballë kërcënimit të terrorizmit ndërkombëtar, siguria e popullit nuk është ligji më i 
lartë.Ne duhet të jemi po aq të kujdesshëm për t’u mbrojtur nga shkeljet e pakufizuara 
në lirinë personale “.

72.  Ai pranoi se ankuesit ishin privuar nga një mjet efektiv juridik dhe në lidhje me këtë 
gjetën si më poshtë:
“81. Unë do të thoja se G ka të drejtë të ketë sukses në atë pikë saqë regjimi në të cilin 

ai është nënshtruar, e ka privuar atë nga qasja në një mjet efektiv. Siç tregon zoti 
Sëift, kërkimi i një shqyrtimi gjyqësor të vendimit të Thesarit për ta trajtuar atë 
si person të caktuar nuk do e çojë gjëkundi. G përgjigjet për këtë përshkrim se ai 
është caktuar nga Komiteti 1267.Ajo që ka nevojë, nëse ai duhet të ofrohet një mjet 
efektiv, është një mjet për ta vendosur këtë listë në shqyrtim gjyqësor.Kjo është 
diçka që, nën sistemin që aktualisht funksionon Komiteti i 1267, i mohohet atij. 
Do të mbaja mend se neni 3 (1) (b) i AQO [Rendi i Al-Kaidës], i cili ka këtë efekt, 
është seksion 1 ultra vires i Aktit të vitit 1946. Nuk është e nevojshme të merret 
në konsideratë për qëllimet e këtij rasti nëse AQO si tërësi është ultra vires përveç 
se të them se nuk duhet të merret si tregues se neni 4 i atij Urdhri, sikur të ishte i 
zbatueshëm në rastin e G, do të kishte mbijetoi vëzhgimin.
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82.  Unë do ta trajtoja rastin e HAY në të njëjtën mënyrë. Ai gjithashtu është një person 
i caktuar për shkak të faktit se emri i tij është në listën e Komitetit të 1267.Siç është 
vërejtur tashmë, Mbretëria e Bashkuar po kërkon tani që emri i tij të hiqet. Me 
letër të datës 1 Tetor 2009, Ekipi i Sanksioneve të Thesarit njoftoi avokatët e tij se 
kërkesa për çregjistrim ishte dorëzuar më 26 Qershor 2009, por që në shqyrtimin e 
parë të komitetit me një numër shtetesh nuk ishin në gjendje të aderonin në kërkesë. 
Përpjekjet e mëtejshme për të marrë listën janë duke vazhduar, por kjo ende nuk 
është arritur.Pra, ai mbetet subjekt i AQO.Në këtë situatë edhe atij i mohohet një 
mjet efektiv”.

73.  Gjykata e Lartë konstatoi të paligjshëm edhe rendin që zbaton Rezolutën 1373 (2001) 
në një kontekst të përgjithshëm kundër terrorizmit (“Rendi i Terrorizmit”) dhe rendit 
që zbaton rezolutat e Al-Kaidës dhe Talebanëve (“Rendi i Al-Kaidës”). Megjithatë, ai e 
anuloi rendin e Al-Kaidës vetëm për aq sa nuk siguroi një mjet efektiv (shih mendimin 
mospajtues të Lord Brown mbi këtë pikë).

B.  Çështja eAbdelrazik k. Kanadasë (Gjykata Federale e Kanadasë)

74.  Në vendimin e saj të 4 Qershorit 2009 në çështjen Abdelrazik kundër Kanadasë (Ministri 
i Punëve të Jashtme), Gjykata Federale e Kanadasë konstatoi se procedura e listimit të 
Komitetit të Sanksioneve të Al-Kaedës dhe Talibanit ishte e papajtueshme me të drejtën 
për një mjet efektiv juridik. Rasti kishte të bënte me ndalimin e kthimit në Kanada të 
ankuesit, i cili kishte kombësi Kanadeze dhe Sudane, si rezultat i aplikimit nga Kanadaja 
të rezolutave të Këshillit të Sigurimit që vendosin regjimin e sanksioneve. Ankuesi u 
detyrua kështu të jetonte në ambasadën Kanadeze në Khartoum, Sudan, duke u frikësuar 
nga burgosja dhe tortura nëse ai do të linte atë vend të shenjtë.

75.  Zinn J, i cili dha vendimin gjyqësor në çështje, deklaroi në veçanti:
“[51.]  Unë i shtoj emrin tim atyre që e shohin regjimin e Komitetit të 1267-të si 

një mohim të mjeteve themelore juridike dhe si të papërshtatshme sipas parimeve të të 
drejtave ndërkombëtare të njeriut. Nuk ka asgjë në listën apo çregjistrimin  nga lista 
që i njeh parimet e drejtësisë natyrore ose që siguron drejtësi themelore procedurale “.

76.   Në vazhdim vëzhgoi se:
“[54.]  ... është e frikshme të mësohet se një qytetar i këtij ose ndonjë vendi tjetër 

mund të gjendet në listën e Komitetit të 1267, bazuar vetëm në dyshime.”
77.   Pas shqyrtimit të masave për zbatimin e ndalimit të udhëtimit në bazë të rezolutave 

të Al-Kaidës dhe talebanëve, gjyqtari konkludoi se e drejta e kërkuesit për të hyrë në 
Kanada ishte shkelur, në kundërshtim me dispozitat e Kartës Kanadeze të të Drejtave 
dhe Lirive.

LIGJI

I.  QËLLIMI I ÇËSHTJES PRANË DHOMËS SË MADHE

78.  Dhoma e Madhe do të vëzhgonte në fillim se përmbajtja dhe fushëveprimi i “rastit” 
që i referohet asaj kufizohet nga vendimi i Dhomës për pranueshmërinë (shih, midis 
shumë autoriteteve të tjera, Kurić dhe të tjerë kundër Sllovenisë [GC], numër 26828 
Nr. 41615/07, § 88, GJEDNJ 2010, dhe DH dhe të tjerë kundër Republikës Çeke [GC], 
nr.57325 / 06, § 234-235, GJEDNJ 2012, Neulinger dhe Shuruk kundër Zvicrës [GC] 
00, § 109, GJEDNJ 2007 IV). Kjo do të thotë se Dhoma e Madhe mund ta shqyrtojë 
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çështjen vetëm nëse ajo është shpallur e pranueshme; ajo nuk mund të shqyrtojë ato 
pjesë të aplikimit të cilat janë shpallur të papranueshme.

79. Para Dhomës, kërkuesit parashtruan një numër ankesash të cilat u shpallën të 
papranueshme. Ata pohuan se nuk ishin njoftuar për arsyet për konfiskimin e pasurisë së 
tyre. Ata gjithashtu pretenduan se ishin viktima të një shkelje të nenit 6 §§ 2 dhe 3, dhe 
nenet 7, 8 dhe 13 të Konventës.Të gjitha këto ankesa u refuzuan ose si të papajtueshme 
ratione materiae me dispozitat e Konventës, ose për dështimin e shterimit të mjeteve 
juridike vendore, ose si qartazi të pabazuara. Në veçanti, Dhoma konkludoi që gjoba 
penale e nenit 6 nuk zbatohej, pasi që procedura e ankimuar nga ankuesit nuk kishte të 
bënte me “akuzën penale” (shih vendimin e Dhomës, §§ 136 140).Prandaj, Dhoma e 
Lartë nuk ka juridiksion të shqyrtojë këto ankesa.

80.  Në përfundim, kompetenca e Dhomës së Madhe është e kufizuar këtu për të konstatuar 
nëse ankuesit gëzonin garancitë e gjobës civile të nenit 6 § 1 në procedurën lidhur me 
konfiskimin e pasurive të tyre.

II.  PRETENDIMI I SHKELJES SË NENIT 6 § 1 TË KONVENTËS

81.  ANKUESIT pretendonin se konfiskimi i pasurisë së tyre nuk ishte shoqëruar me një 
procedurë që përputhej me nenin 6 § 1 të Konventës, për të cilën pasazhi përkatës thotë:

““Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ..., secili ka të drejtë për 
një ... dëgjim të drejtë ... nga një gjykatë ...”

A.  Gjetjet e Dhomës

82.  Në vendimin e saj të 26 Nëntorit 2013, Dhoma gjeti se ankesa e kërkuesve sipas nenit 
6 § 1 ishte në përputhje me dispozitat e Konventës, si ratione personae dhe ratione 
materiae. Ajo mori mendimin se masat në fjalë ishin marrë nga Zvicra në ushtrimin e 
“juridiksionit” të saj në kuptim të nenit 1 të Konventës dhe se veprimet ose mosveprimet 
e kundërshtuara ishin në gjendje të angazhonin përgjegjësinë e Zvicrës sipas Konventës. 
Sa i përket përputhshmërisë ratione materiae të ankesës, Dhoma vuri në dukje se 
mosmarrëveshja e drejtpërdrejtë e vuri në pikëpyetje gëzimin e pronës së tyre, gjë që 
ishte një e drejtë civile e garantuar në veçanti nga Kushtetuta Zvicerane.

83.  Sa i përket meritës së çështjes, Dhoma shqyrtoi rastin në dritën e kriterit të mbrojtjes 
ekuivalente, siç përcaktohet në jurisprudencën e vendosur të Gjykatës (shih, në veçanti, 
Bosfor Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi kundër Irlandës [ 4506/98, §§ 
152-157, KEDNJ 2005 VI, MSS kundër Belgjikës dhe Greqisë [GC], nr 30696/09, § 
338, GJEDNJ 2011 dhe Michaud kundër Francës, nr.12323 / 11, §§ 102-104, GJEDNJ 
2012). Megjithëse ky kriter ishte përcaktuar dhe zhvilluar në dritën e detyrimeve të 
Shteteve Kontraktuese si anëtarë të Bashkimit Europian, Dhoma mori në konsideratë 
se ajo gjithashtu zbatoi, në parim, në situata që kanë të bëjnë me përputhshmërinë me 
Konventën të akteve të tjera ndërkombëtare organizata të tilla si Kombet e Bashkuara. 
Kështu, konstatoi se rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit nuk u dhanë shteteve në 
fjalë ndonjë liri veprimi në zbatimin e detyrimeve që rrjedhin prej saj. Sipas pikëpamjes 
së Dhomës, sistemi i vendosur nga Kombet e Bashkuara - edhe në formën e përmirësuar 
të tij, duke u mundësuar ankuesve të bëjnë kërkesë për fshirjen e emrave të tyre në listat 
e Këshillit të Sigurimit - nuk kanë ofruar një nivel të barabartë mbrojtjeje nga ajo që 
kërkohet në Konventë. Për më tepër, duke qenë se Gjykata Federale kishte refuzuar 
të shqyrtonte bazueshmërinë e masave të kundërshtuara, mangësitë procedurale në 
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regjimin e sanksioneve nuk mund të konsideroheshin të kompensuara nga mekanizmat 
e brendshëm të mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Duke marrë parasysh sa më sipër, 
Dhoma konkludoi se supozimi i mbrojtjes ekuivalente ishte hedhur poshtë në rastin 
aktual.

84.   Së fundi, sa i përket përmbajtjes së ankesës sipas nenit 6 § 1 të Konventës, Dhoma 
konkludoi që, megjithëse vendimi i gjykatave vendase për t’u kufizuar në verifikimin që 
emrat e ankuesve në të vërtetë u shfaqën në listat e hartuara nga Komiteti i Sanksioneve 
dhe se pasuritë e interesuara u përkisnin atyre kishin ndjekur një qëllim legjitim, 
gjegjësisht në sigurimin e zbatimit efektiv në vend të detyrimeve që rrjedhin nga Rezoluta 
e Këshillit të Sigurimit, nuk ka pasur marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit 
midis atij qëllimi dhe mjeteve të përdorura, pamundësisë për të sfiduar masën e 
konfiskimit për disa vite është e vështirë për t’u pranuar në një shoqëri demokratike. 
Prandaj, Dhoma vlerësoi se kishte pasur shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës.

B.  Kundërshtimet paraprake të ngritura nga Pala e Qeverisë

1.  Parashtresat e palëve
(a)  Pala e Qeverisë

85.  Ashtu si para Dhomës, qeveria e paditur kërkoi nga Gjykata që deklarata të jetë e 
papranueshme si e papajtueshme ratione personae me dispozitat e Konventës. Ata 
vunë re se masat e kontestuara në rastin në fjalë ishin bazuar në Rezolutat 661 (1990), 
670 (1990) dhe 1483 (2003) të Këshillit të Sigurimit (duke zëvendësuar Rezolutën 661 
(1990)), e cila, në bazë të neneve 25 dhe 103 të Karta e OKB-së, ishin të detyrueshme 
dhe mbizotëronin mbi detyrimet sipas ndonjë marrëveshjeje tjetër ndërkombëtare. 
Ata shtuan se gjuha e përdorur në ato rezoluta, të cilat sipas mendimit të tyre duhej 
të zbatoheshin drejtpërdrejt nga shtetet anëtare në bazë të Kartës, i la ato shtete pa 
diskrecion ose liri veprimi sa i përket zbatimit. Në parashtresën e Qeverisë, efekti 
detyrues i rezolutës së Këshillit të Sigurimit gjithashtu i dha forcë detyruese vendimeve 
të komisioneve të sanksioneve.

86.  Në lidhje me këtë, qeveria e paditur diktoi një dallim midis çështjes në fjalë dhe atij 
të Nada (cituar më lart), ku Gjykata kishte gjetur se një shkelje nuk kishte qenë e 
pashmangshme, sepse Zvicra kishte një gjërësi të caktuar në zbatimin e Rezolutës së 
OKB-së në fjalë. Sipas këndvështrimit të Qeverisë, në të kundërtën, nuk kishte gjërësi 
të tillë në këtë rast, sepse përshkrimi i masave të kundërshtuara në tekstin e rezolutave 
ishte detajuar dhe nuk lë hapësirë   për interpretim. Ata argumentuan se Zvicra kishte 
vepruar në këtë çështje si një agjent i Kombeve të Bashkuara dhe për këtë arsye nuk 
kishte asnjë alternativë tjetër përveçse të zbatonte rreptësisht Rezolutën 1483 (2003). 
Duke qenë se nuk ishte në gjendje të anulonte ose të ndryshonte këtë Rezolutë dhe 
nuk kishte kontroll mbi shtimin ose fshirjen e emrave nga lista e sanksioneve, atëherë 
ishte e dyshimtë nëse Zvicra me të vërtetë kishte “juridiksion” në lidhje me ankuesit në 
kuptim të nenit 1 të Konventës. Pa dyshim, masat e vendosura nga Këshilli i Sigurimit 
ishin zbatuar në nivel kombëtar me miratimin e Urdhrit të Irakut dhe me shtimin e 
emrave të ankuesve në listën kombëtare të sanksioneve. Sidoqoftë, origjina e ndërhyrjes 
së supozuar në të drejtat pronësore të ankuesve me të vërtetë qëndron në vetë Rezolutën; 
detyrimi për të zbatuar masat e vendosura do të ishte saktësisht i njëjtë, nëse ishte apo 
nuk ishte vendosur në ligjin vendas. Qeveria arriti në përfundimin se, në ato rrethana, 
Zvicra nuk mund të mbahej përgjegjëse.

87.  Pala e Qeverisë më tej argumentoi se kërkesa e tanishme ishte ratione materiae në 
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pajtim me Konventën, pasi Neni 6 § 1 nuk ishte i zbatueshëm në rastin aktual. Ata 
pohuan se pasuritë e ankuesve ishin ngrirë për qëllime konfiskimi si rezultat i rezolutave 
të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, të cilat ishin drejtpërdrejt të zbatueshme në ligjin 
vendas. Ngrirja dhe konfiskimi ishin rrjedhimisht një pasojë e menjëhershme e shtimit 
të emrave të ankuesve në listën e hartuar në pajtim me Rezolutën në fjalë, pa Zvicrën 
që ka lirinë më të vogël në lidhje me këtë. Zbatimi i drejtpërdrejtë i rezolutave në ligjin 
vendas nënkuptonte se rezultati i procedurës në nivelin e autoriteteve zvicerane nuk ishte 
drejtpërsëdrejti vendimtar për të drejtat e ankuesve; një shqyrtim nga Gjykata Federale 
mbi bazueshmërinë e sanksioneve nuk do të kishte ndikim në përmbajtjen e listave 
të hartuara nga Komiteti i Sanksioneve apo në pasojat juridike që rrjedhin prej saj. 
Prandaj, Qeveria arriti në përfundimin se, në këto rrethana, procedura e kundërshtuar 
nuk përfshihej në objektin e nenit 6 § 1 të Konventës.
(b)  Ankuesit

88.  Ankuesit u mbështetën në bazë të pranueshmërisë së dhënë nga Dhoma në aktgjykimin 
e saj. Sa i përket pajtueshmërisë ratione personae, ata argumentuan se ishte e 
padiskutueshme që aktet e kontestuara ishin drejtpërdrejtë dhe i atribuohen Zvicrës, e cila 
kishte vepruar nëpërmjet instrumenteve të veta të së drejtës kombëtare. Në parashtresën 
e ankuesve, argumenti për mungesën e lirisë ishte i gabuar; ata referuan në lidhje me 
këtë në paragrafin 298 të gjykimit të Kadi I të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë (shih 
paragrafin 62 më lart), në kuptimin që: “Karta e Kombeve të Bashkuara i lë anëtarët e 
Kombeve të Bashkuara një pagesë zgjedhje midis modeleve të ndryshme të mundshme 
për transpozimin e këtyre rezolutave në rendin e tyre të brendshëm ligjor”. Përveç kësaj, 
aplikantët argumentuan se aplikimi i tyre ishte gjithashtu i pajtueshëm ratione materiae 
sipas nenit 6 § 1 të Konventës, sepse nuk kishte dyshim se ata ishin të privuar nga një 
mjet juridik efektiv dhe praktik në kontekstin e konfiskimit të pasurive të tyre, që vetë 
përbënte një ndërhyrje në të drejtat e tyre “civile” sipas kësaj dispozite. 
2.  Komentet e ndërhyrësve të palës së tretë
(a)  Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar

89.  Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar mori në konsideratë që kërkesa duhej shpallur e 
papajtueshme me dispozitat e Konventës - qoftë ratione personae, pasi që Qeveria e 
paditur ishte thjesht duke zbatuar një regjim sanksionesh në pajtim me një rezolutë të 
detyrueshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Të Bashkuara, ose ratione materiae, 
për shkak të “humbjes së përparësisë” të detyrimeve të Konventës nëpërmjet efektit 
të neneve 25 dhe 103 të Kartës së Kombeve të Bashkuara. Qeveria e Mbretërisë së 
Bashkuar mori në konsideratë që kërkesa duhej të shpallet e papajtueshme me dispozitat 
e Konventës - nëse është ratione personae, pasi që Qeveria e paditur ka qenë thjesht 
duke zbatuar një regjim sanksionesh në pajtim me një rezolutë detyruese të Këshillit 
të Sigurimit të OKB-së, ose ratione materiae, për shkak të “humbjes së përparësisë” të 
detyrimeve të Konventës nëpërmjet efektit të neneve 25 dhe 103 të Kartës së Kombeve 
të Bashkuara.
(b)  Qeveria Franceze

90.  Qeveria Franceze ndau në thelb qëndrimin e Qeverisë së paditur. Ata mendonin se 
kërkesa ishte e papranueshme ratione personae, pasi që masat nuk ishin marrë nga 
Zvicra në llogari të vet, por në emër të Këshillit të Sigurimit, Rezoluta e të cilit 1483 
(2003) nuk la asnjë diskrecion ndaj Shteteve. Rrjedhimisht, vetëm Kombet e Bashkuara 
duhej të merrnin përgjegjësinë për masat e ankuesve. Në parashtrimin e Qeverisë 
franceze, masat në fjalë nuk mund të konsideroheshin si të “juridiksionit” të Zvicrës në 
kuptim të nenit 1 të Konventës, në qoftë se ky nocion nuk do të bëhej i pakuptimtë.
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91.  Qeveria Franceze ishte gjithashtu e bindur se, edhe pse vendimet në fjalë nuk 
korrespondonin me misionet jashtë territorit të shteteve anëtare, si në rastet e Behrami 
dhe Behrami kundër Francës dhe Saramati kundër Francës, Gjermanisë dhe Norvegjisë 
((Dhjetor 71412/01 dhe 78166/01), por ishin masa të zbatuara në ligjin vendas, argumentet 
e zhvilluara në atë precedent në lidhje me natyrën e misioneve të Këshillit të Sigurimit 
dhe detyrimet që rrjedhin prej tyre për shtetet duhet të drejtojnë Gjykatën të deklarojnë 
masa të tilla që i atribuohen Kombeve të Bashkuara dhe kështu të marrin në konsideratë 
se ankesat e ankuesve ishin të papajtueshme ratione personae me Konventën. Kështu 
që rasti aktual do të ofrojë një mundësi për Gjykatën që të vendosë në territorin aktual 
të shteteve anëtare parimet e vendosura në rastin e Behramit dhe Behramit (të cituar më 
lart), duke marrë parasysh hierarkinë e normave në të drejtën ndërkombëtare dhe ligjet 
e ndryshme ligjore sfera që dalin prej saj.
3.  Vlerësimi i Gjykatës

92.   Nëpërmjet prezantimit, Gjykata përsërit se sipas nenit 35 § 4 të Konventës, Dhoma e 
Madhe mund të hedhë poshtë kërkesat që i konsideron të papranueshme “në çdo fazë 
të procedurës”. Kështu, edhe në fazën e meritave, Gjykata mund të rishqyrtojë një 
vendim për të deklaruar një kërkesë të pranueshme nëse konstaton se ajo duhet të ishte 
shpallur e papranueshme për një nga arsyet e dhëna në tre paragrafët e parë të nenit 35 
të Konventës (shih, për shembull Nr. 67810/10, § 37, GJEDNJ 2014, Gillberg kundër 
Suedisë [GC], nr 41723/06, § 54, 3 prill 2012, dhe Azinas kundër Qipros [GC] , numër 
56679/00, § 32, GJEDNJ 2004 III).
(a)  Përputhshmëria ratione personae

93.  Përsa i përket përputhshmërisë ratione personae të kërkesës së tanishme me dispozitat 
e Konventës, Gjykata duhet të shqyrtojë nëse ankuesit bien nën juridiksionin e Zvicrës 
në kuptim të nenit 1 të Konventës dhe nëse shkelja e pretenduar angazhohet për 
përgjegjësinë e shtetit të paditur. Neni 1 i Konventës thotë:

“Palët e Larta Kontraktuese do t’i sigurojnë secilit brenda juridiksionit të tyre të 
drejtat dhe liritë e përcaktuara në Seksionin I të Konventës.”

94.  Në vendimin e 26 Nëntorit 2013, Dhoma shqyrtoi këtë pikë si më poshtë:
“91.  Në rastin aktual masat e imponuara nga rezolutat e Këshillit të Sigurimit u zbatuan 

në nivel kombëtar me një urdhëresë të Këshillit Federal. Asetet e ankuesve ishin 
ngrirë dhe Departamenti Federal për Çështjet Ekonomike nxori një vendim të 
datës 16 Nëntor 2006 me të cilin konfiskohen disa asete. Aktet në fjalë prandaj 
korrespondojnë qartësisht me zbatimin kombëtar të një rezolute të Këshillit të 
Sigurimit të OKB-së (shih, mutatis mutandis, citati i lartpërmendur, § 137, dhe 
kundërshtimet e Behrami dhe Behrami, vendimi i cituar më lart, § 151 ). Shkeljet 
e supozuara të Konventës janë rrjedhimisht të lidhura me Zvicrën (shih, mutatis 
mutandis, Nada, cituar më lart, § 121).

92.  Prandaj, masat në fjalë u morën në ushtrimin e “juridiksionit” të Zvicrës nga  
brenda kuptimit të nenit 1 të Konventës. Aktet dhe mosveprimet e kundërshtuara 
janë në gjendje të angazhojnë përgjegjësinë e Shtetit përgjegjës sipas Konventës. 
Gjithashtu, rrjedh se Gjykata ka juridiksion ratione personae për të paraqitur  
kërkesën e tanishme (shih, mutatis mutandis, ibid., § 122). «

95.  Në dritën e shkresave të lëndës në tërësi dhe vëzhgimeve të palëve dhe ndërhyrësve të 
palës së tretë, Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për të adoptuar një qasje tjetër. Rrjedhimisht, 
në këtë pikë, ai mbështet plotësisht arsyet dhe gjetjet e vendimit të Dhomës. Do të 
shtonte, gjithashtu, se, sipas praktikës së saj të përcaktuar, një Palë Kontraktuese është 
përgjegjëse sipas nenit 1 të Konventës për të gjitha veprimet dhe mosveprimet e organeve 
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të saj pavarësisht nëse veprimi ose mosveprimi në fjalë është pasojë e së drejtës së 
brendshme ose të detyrimeve ligjore ndërkombëtare. Neni 1 nuk bën dallim në lidhje me 
llojin e sundimit ose masës në fjalë dhe nuk përjashton asnjë pjesë të “juridiksionit” të 
një Pale Kontraktuese nga shqyrtimi sipas Konventës (shih Bosfor, cituar më lart, § 153, 
dhe Partia Komuniste e Bashkuara e Turqisë dhe të Tjerët v. Turqia, 30 janar 1998, § 
29, Raportet e aktgjykimeve dhe vendimeve 1998-I). Shteti konsiderohet kështu të mbajë 
përgjegjësinë e Konventës në lidhje me zotimet e traktateve të ndërmarra pas hyrjes 
në fuqi të Konventës (shih Al-Saadoon dhe Mufdhi kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr 
61498/08, § 128, GJEDNJ 2010 dhe Boshorus , cituar më lart, § 154, me referencat e 
cituara).

96.   Rrjedhimisht, Gjykata hedh poshtë kundërshtimin e pranueshmërisë bazuar në 
pretendimin e papajtueshmërisë të ratione personae të kërkesës me Konventën. 
Megjithatë, do të marrë në konsideratë, në shqyrtimin e themelit të këtij rasti, argumentet 
e hollësishme të palëve dhe të ndërhyrësve të palës së tretë lidhur me përparësinë e 
detyrimeve që rrjedhin nga vendimet e Këshillit të Sigurimit të marra në bazë të 
Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara.
(b)  Përputhshmëria ratione materiae

97.   Gjykata rithekson që, për nenin 6 § 1 në gjininë e tij “civile” të jetë e zbatueshme, duhet 
të ketë një mosmarrëveshje (“kundërshtim” në tekstin francez) mbi një “të drejtë” që 
mund të thuhet, të paktën në baza të diskutueshme, të njihet sipas ligjit të brendshëm, 
pavarësisht nëse ai është i mbrojtur sipas Konventës. Megjithatë, Neni 6 § 1 nuk 
garanton asnjë përmbajtje të veçantë për “të drejtat dhe detyrimet” (civile) në të drejtën 
materiale të Shteteve Kontraktuese. Me fjalë të tjera, Gjykata nuk mund të krijojë me 
anë të interpretimit të nenit 6 § 1 një të drejtë thelbësore që nuk ka bazë ligjore në Shtetin 
përkatës (shih, për shembull, Fayed kundër Mbretërisë së Bashkuar, 21 shtator 1994, § 
65, Seria A 294 B dhe Roche kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr 32555/96, § 119, 
GJEDNJ 2005 X). Për të vendosur nëse “e drejta” në fjalë ka të vërtetë një bazë të së 
drejtës së brendshme, pika e fillimit duhet të jenë dispozitat e ligjit përkatës vendas dhe 
interpretimi i tyre nga gjykatat vendase (shih Masson dhe Van Zon kundër Hollandës, 
28 shtator 1995, § 49, Seria A nr 327-A dhe Roche, cituar më lart, § 120).

98.  Përveç kësaj, për zbatimin e nenit 6 § 1, mosmarrëveshja duhet të jetë e vërtetë dhe 
serioze; ajo mund të lidhet jo vetëm me ekzistencën aktuale të së drejtës, por edhe me 
qëllimin e saj dhe mënyrën e ushtrimit të saj. Së fundi, rezultati i procedurave duhet 
të jetë drejtpërsëdrejti vendimtar për të drejtën në fjalë, lidhjet e thjeshta ose pasojat 
e largëta nuk janë të mjaftueshme për të sjellë nenin 6 § 1 (shih, mes autoriteteve të 
tjera, Micallef kundër Maltës [GC] 17056/06, § 74, GJEDNJ 2009, dhe Boulois kundër 
Luksemburgut [GC], nr. 37575/04, § 90, GJEDNJ 2012).

99. Në rastin në fjalë, Gjykata vëren se ankuesit u ankuan para saj se nuk kishin pasur qasje në 
një procedurë që përputhej me nenin 6 § 1 të Konventës me anë të së cilës të ankohej për 
konfiskimin e pasurisë së tyre. Pasi që kjo masë ndikon drejtpërdrejt në gëzimin paqësor 
të pronës së tyre, e cila garantohet në veçanti nga Neni 26 i Kushtetutës Zvicerane, 
ankuesit  kanë të drejtë të mbështeten në një “të drejtë civile”.

100. Gjykata më tej konstaton se në rastin konkret ka pasur një mosmarrëveshje (“kundërshtim”) 
mbi të drejtën e ankuesve për të gëzuar pronën e tyre. Ai mendon se, deri në masën që 
vendimet e Departamentit Federal për Çështjet Ekonomike të 16 Nëntorit 2006 kërkuan 
të zbatojnë një sanksion të vendosur në një nivel politik nga Këshilli i Sigurimit i OKB-
së, ato në mënyrë të qartë përbëjnë një masë individuale që ndikon në ushtrimin më së 
shumti të së drejtës në fjalë. Së fundmi, sipas mendimit të Gjykatës, nuk ka dyshim në 
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lidhje me natyrën e vërtetë dhe serioze të mosmarrëveshjes së paraqitur para Gjykatës 
Federale (shih, mutatis mutandis, Balmer Schafroth dhe të tjerët kundër Zvicrës, 26 
gusht 1997, §§ 37-38, Raportet 1997 IV, dhe kontrast Liepājnieks kundër Letonisë 
(vendim), nr. 37586/06, § 95, 2 Nëntor 2010).

101. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata konstaton se ka juridiksion ratione materiae 
për të shqyrtuar kërkesën e tanishme. Rrjedhimisht, ajo hedh poshtë kundërshtimin e 
Qeverisë së paditur për këtë arsye.

C. Themeli i çështjes

1.  Pretendimet e palëve 
(a)  Ankuesit

102.  Ankuesit argumentuan se Zvicra nuk u përball me asnjë dilemë në rastin aktual, sepse nuk 
kishte konflikt të vërtetë midis detyrimeve që rrjedhin, nga njëra anë, nga Karta e OKB-
së (dhe Rezoluta 1483 (2003)) dhe, nga ana tjetër, nga Konventa. Sipas mendimit të tyre, 
këto detyrime, përkundrazi, mund të interpretohen si të qëndrueshme. Ankuesit vunë re 
se zbatimi i parimit të mbrojtjes ekuivalente, siç përcaktohet nga Gjykata - veçanërisht 
në rastet e Bosforit dhe Michaudit (të cituarit e lartpërmendur) - siguroi pajtueshmërinë 
e tillë dhe do t’i mundësonte Gjykatës të kryejë detyrën e saj për mbikëqyrjen e respektit 
të drejtat e njeriut në një mënyrë që ishte në përputhje me rendin juridik ndërkombëtar. 
Zbatimi i këtij parimi do të çonte në përfundimin se kishte mangësi të dukshme - dhe 
për këtë arsye nuk kishte mbrojtje ekuivalente të të drejtave të njeriut - brenda sistemit 
të sanksioneve të OKB-së.

103.  Ankuesit refuzuan të pranonin idenë se Kombet e Bashkuara mund të urdhëronin 
shtetet të shkelin të drejtat e njeriut. Në realitet, mund të shihet nga Preambula e Kartës 
së OKB-së që sanksionet duhej të zbatoheshin me respektin e duhur për të drejtat e 
njeriut. Ata shtuan se aktualisht ishte e qartë në nivelin e vetë Kombeve të Bashkuara 
se regjimet e sanksioneve të synuara dhe listat përkatëse të emrave u mungonin masat 
themelore procedurale, pra sfidat e shumta, ndërhyrjet dhe deklaratat në këtë aspekt në 
nivel vendor dhe ndërkombëtar.

104. Në parashtrimin e ankuesve, kufizimi i vendosur në rastin në fjalë për të drejtën e tyre për 
qasje në gjykatë sipas nenit 6 § 1 të Konventës, ishte qartazi joproporcional dhe prandaj 
i pajustifikuar. Ata dyshuan se masat e marra ishin të nevojshme për ruajtjen e paqes. 
Sipas mendimit të tyre, Rezoluta 1483 (2003) kishte patur një qëllim legjitim në fillim, 
respektivisht ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare në kohën e një kërcënimi të 
vërtetë nga ish-regjimi i Irakut. Ndërkohë që masat e tilla si ngrirja e përkohshme e 
aseteve ose kufizimet e tipit embargo të tipit konvencional për një periudhë të kufizuar 
do të kalonin provën e proporcionalitetit, Rezoluta 1483 (2003) nuk kishte ndonjë lidhje 
objektive apo të drejtpërdrejtë me ruajtjen e paqes dhe sigurisë.

105. Ankuesit theksuan se konfiskimi i pasurisë në rastin në fjalë ka të bëjë me individë që 
asnjëherë nuk ishin akuzuar apo sjellur para ndonjë gjykate penale ose civile. Në këto 
rrethana, mohimi i plotë i të drejtës së tyre për qasje në një mjet juridik në asnjë rast 
nuk do të plotësonte kushtet e domosdoshmërisë dhe proporcionalitetit të kërkuar për 
kufizimet e garancive themelore të Konventës. Në lidhje me këtë, ankuesit iu referuan 
arsyetimit të vendimit të Dhomës.

106. Së fundi, ankuesit vlerësuan angazhimin ndërkombëtar të Zvicrës për të përmirësuar 
gjendjen juridike të personave, emrat e të cilëve ishin në listat e OKB-së, por pohuan 
se këto përpjekje nuk bënë mirë shkeljet e të drejtave të Konventës, duke argumentuar 
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se autoritetet zvicerane megjithatë e shihnin të arsyeshme për të zbatuar rezolutat e 
kundërshtuara në atë moment, duke shkelur detyrimet e tyre të Konventës.
(b)  Pala e Qeverisë

107.  Qeveria e paditur përsëriti argumentin që ata kishin parashtruar në lidhje me 
pranueshmërinë, me qëllim që autoritetet zvicerane nuk kishin hapësirë   për manovrim 
në zbatimin e Rezolutës 1483 (2003), duke vepruar kështu sikur të ishin agjentë të 
Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Në lidhje me këtë, ata theksuan përparësinë absolute 
dhe të përgjithshme të detyrimeve ndërkombëtare që rrjedhin nga Karta e OKB-së mbi 
çdo detyrim tjetër sipas marrëveshjeve ndërkombëtare, duke theksuar se një pëparsi 
e tillë u pranua nga të gjitha shtetet, ishte qartë dhe shprehimisht e sanksionuar në 
nenin 103 të Kartës dhe u konfirmua nga jurisprudenca e Gjykatës Ndërkombëtare të 
Drejtësisë dhe nga opinioni ligjor. Vetëm duke respektuar këtë përparësi, roli themelor 
i Këshillit të Sigurimit në ruajtjen e paqes dhe sigurisë në botë mund të ruhet. I vetmi 
përjashtim nga ai rregull i përparsisë do të ishte norma e jus cogens; megjithatë, masat 
mbrojtëse procedurale të parashikuara në nenin 6 § 1 të Konventës nuk ishin pjesë e 
këtyre normave.

108. Qeveria e paditur vëren se ishte e gabuar të argumentohej se detyrimi për respektimin e 
të drejtave themelore mbizotëronte në përgjithësi mbi detyrimin për të zbatuar rezolutat 
e Këshillit të Sigurimit. Organet e OKB-së kurrë nuk kishin kërkuar nga shtetet që të 
shqyrtojnë, në secilin rast specifik, nëse zbatimi i sanksioneve ishte, sipas mendimit të 
tyre, në përputhje me mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe parimin e proporcionalitetit.
Në mesin e rezolutave të miratuara në bazë të Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të 
Bashkuara, u parashikua se detyrimi për të respektuar dhe zbatuar masat e kundërshtuara 
mbizotëronte mbi çdo detyrim tjetër, përfshirë ato që synonin mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut.Megjithatë, mungesa e ndonjë dispozite të tillë të veçantë në Rezolutën 1483 
(2003) nuk mund të justifikonte një interpretim kundërthënës.Përkundrazi, duhej të 
supozohej se Këshilli i Sigurimit kishte pranuar mundësinë që zbatimi i disa rezolutave 
të mund të binte në konflikt me mbrojtjen e të drejtave të njeriut.Në lidhje me këtë, 
Qeveria e paditur tërhoqi vëmendjen e Gjykatës në nenin 46 të ICCPR, e cila deklaroi 
se asgjë në këtë instrument nuk mund të interpretohej si dëmtim i dispozitave të Kartës 
së Kombeve të Bashkuara.

109. Në parashtresën e Qeverisë së paditur, në këtë rast ka pasur një konflikt të qartë midis 
detyrimeve të krijuara nga rezolutat e Këshillit të Sigurimit, nga njëra anë dhe atyre të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, nga ana tjetër. Ky konflikt ka ekzistuar 
për të gjitha shtetet anëtare të OKB-së që kishin ratifikuar Konventën, pavarësisht nëse 
shteti në fjalë kishte hyrë në Kombet e Bashkuara më parë ose jo, përkundrazi, kishte 
ratifikuar Konventën e parë (si Zvicra). Konflikti nuk mund të zgjidhej; situata në këtë 
rast ishte e tillë që ishte e pamundur të pajtoheshin detyrimet e ndryshme me anë të një 
interpretimi harmonik. Sa i përket kriterit të mbrojtjes ekuivalente siç përcaktohet nga 
Gjykata, veçanërisht në vendimin  eBosforit (cituar më lart), nuk mund të zbatohej në 
dritën e detyrimeve që rrjedhin nga Karta e OKB-së. Ky kriter siguroi një mjet praktik 
për zgjidhjen e konflikteve të normave në të njëjtin nivel hierarkik, siç është ligji i 
Bashkimit Evropian dhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Në të kundërt, 
duke pasur parasysh sundimin e përparësisë në nenin 103 të Kartës së Kombeve të 
Bashkuara, dy detyrimet në konflikt nuk ishin në të njëjtin plan hierarkik.

110.  Qeveria e paditur ka argumentuar se, në një situatë të tillë, zgjidhja e vetme e mundshme 
do të ishte zbatimi i rregullave të konfliktit që ekzistojnë në të drejtën ndërkombëtare të 
përgjithshme, përkatësisht nenit 25 dhe 103 të Kartës së OKB dhe nenit 30 të Konventës 
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së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve. Kjo domosdoshmërisht do të çonte në njohjen e 
parimeve të detyrimeve që rrjedhin nga Rezoluta 1483 (2003) mbi ato të bazuara në 
Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut

111.  Qeveria e paditur paralajmëroi kundër miratimit të një zgjidhjeje që do t’i linte shtetet 
që ballafaqohen me detyrime kontradiktore. Ata argumentuan se Gjykata nuk mundi të 
konstatohej se kishte pasur shkelje pa marrë parasysh realitetin e zbatimit të detyrimeve 
që një konstatim i tillë do të shkaktonte. Ata e kritikuan qasjen e Gjykatës Evropiane të 
Drejtësisë në rastin e Kadi I (shih paragrafët 59-63 më lart), duke vërejtur se Komisioni 
Evropian ende nuk kishte qenë në gjendje ta zbatonte atë precedent (shih paragrafin 
65 më lart). Për t’i bërë gjërat më keq, një zgjidhje e tillë do të rezultonte në shkëputje 
midis sistemeve të ndryshme ndërkombëtare, me rrezikun që pamundësia e shteteve 
për të përmbushur detyrimet e tyre sipas sistemeve përkatëse mund të çonte në një 
dobësim të këtyre detyrimeve, të perceptohen në të njëjtën mënyrë. Kjo do të kishte 
efekt të kombinuar të minimizimit të rëndësisë së veprimeve të vendosura nga rezolutat 
e Këshillit të Sigurimit sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara për 
të ruajtur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, duke shkelur kompetencën ekskluzive 
të Këshillit të Sigurimit si një vendim politik, si dhe për dobësimin e autoritetit të 
vendimeve të vetë Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

112.  Në lidhje me këtë, Qeveria e paditur kritikoi idenë se çështja e fshirjes së emrave nga 
lista e Komitetit të Sanksioneve mund të dallohet nga ajo e konfiskimit të pasurisë.
Shtimi i një individi ose entiteti në listat përkatëse nuk ishte një qëllim në vetvete; ajo 
mund të hyjë në fuqi vetëm në kombinim me veprimet e tjera, përkatësisht ngrirjen dhe 
konfiskimin e pasurive.Përshkrimi i masave të kundërshtuara në tekstin e rezolutave 
u detajua dhe nuk la hapësirë për interpretim. Në këto rrethana, edhe nëse Gjykata 
Federale do të shqyrtojë mosmarrëveshjen mbi bazueshmërinë dhe arriti në përfundimin 
se emrat e ankuesve nuk duhet të ishin në listë, ajo ende nuk do të ishte në gjendje të 
“përcaktonte” plotësisht të drejtat në kontest, siç kërkohet nga Neni 6 § 1 i Konventës.

113.  Qeveria e paditur vëren se, në çdo rast, e drejta për qasje në gjykatë në çështjet civile 
nuk ishte absolute.Meqenëse kjo e drejtë u sigurua nga Konventa, kufizimet pranoheshin 
në mënyrë implicite dhe shtetet kishin një kufi të caktuar vlerësimi në çështje të tilla. 
Gjykata vetë e kishte njohur në praktikën e saj gjyqësore se imuniteti i Shteteve dhe 
i Kombeve të Bashkuara, respektivisht, mund të përbënte një pengesë të justifikuar 
për qasje në gjykata (Qeveria i referohej, në veçanti, Al-Adsani kundër Mbretërisë së 
Bashkuar Nr. 35763/97, GJEDNJ 2001 XI, dhe Stichting Nothers of Srebrenica dhe 
të tjerë kundër Holandës (vendim), nr 65542/12, GJEDNJ 2013). Parimi i përparësisë 
i përcaktuar në nenin 103 të Kartës së OKB-së duhej të konsiderohej si një pengesë, 
të paktën po aq e shëndoshë dhe e justifikuar si ajo e imunitetit, të dy parimet që janë 
pjesë e normave universale të njohura të së drejtës ndërkombëtare dhe që ndjekin të 
njëjtin qëllim, ruajtjen e paqes ndërkombëtare. Meqenëse autoritetet vendase nuk kishin 
hapësirë   për manovrim në rastin aktual, mbikëqyrja gjyqësore ishte kufizuar në dy 
pyetje: a ishin emrat e ankuesve të paraqitura në listën e Komitetit të Sanksioneve dhe 
nëse pasuritë në fjalë i përkisnin atyre. Ky kufizim kishte ndjekur një qëllim legjitim, 
respektivisht ruajtjen efektive të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, të cilat ishin 
kërcënuar seriozisht nga ish-regjimi i Irakut.

114.  Qeveria e paditur ka argumentuar se masat e vendosura në paragrafin 23 të Rezolutës 
1483 të Këshillit të Sigurimit (2003) ishin tërësisht proporcionale, sepse ato kishin për 
qëllim veçanërisht një rreth të kufizuar personash, duke përfshirë kërkuesin e parë, 
si një zyrtar i lartë i ish regjimit Irakian dhe drejtor menaxhues i shoqërisë ankuese. 
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Ata pranuan se ankuesit nuk kishin mundur të merrnin ndonjë shqyrtim gjyqësor për 
përfshirjen e emrave të tyre në listat përkatëse. Megjithatë, ata mund të kishin kërkuar 
çregjistrim nga lista e tyre në përputhje me Rezolutën 1730 (2006); kjo mundësi shërbeu 
pikërisht për të zbutur efektet e mungesës së ndonjë mbikëqyrjeje gjyqësore brenda 
sistemit të OKB-së. Qeveria e paditur mori mendimin se në dritën e praktikës përkatëse 
mund të konkludohet se kërkesat e paraqitura në “pikën fokale” u shqyrtuan në detaje.
Prandaj, sipas mendimit të Qeverisë, sistemi i themeluar nga Këshilli i Sigurimit ka 
ofruar si tërësi mbrojtjen e duhur të të drejtave të njeriut, megjithëse nuk ishte as e 
kënaqshme dhe as ekuivalente në aspektin e kërkesave të Konventës.

115. Në mënyrë të ngjashme, sa i përket proporcionalitetit të masës së kundërshtuar, qeveria 
e paditur ka argumentuar se do të ishte e gabuar të bënte një dallim midis rezolutave 
të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që adresonin një kërcënim të afërt të 
terrorizmit dhe ato që ishin pjesë e ndjekjes së një sulmi të armatosur konflikti që kishte 
filluar në vitin 1990. Të dyja grupet e rezolutave ishin miratuar sipas Kapitullit VII të 
Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe nuk ishte për shtetet që t’u jepnin atyre qëllime të 
ndryshme. Qeveria e paditur gjithashtu mori mendimin se ata nuk mund të kundërshtonin 
në lidhje me kohëzgjatjen e ndërhyrjes në të drejtën e ankuesve për të gëzuar pronën e 
tyre, duke pohuar përkundrazi se kjo ishte e natyrshme në atë lloj mase. Ata thanë se 
ishte e pasaktë të thuhej, siç dhoma ishte shprehur në paragrafin e 131 të vendimit të 
saj, se ankuesit ishin “të privuar nga aksesi në pasuritë e tyre tashmë për një periudhë të 
konsiderueshme kohore”. Para vitit 2003 ata kurrë nuk u ankuan për mungesë të qasjes në 
pronën e tyre; Për më tepër, deri në përfshirjen e emrave të ankuesve në listën kombëtare, 
kërkuesi i parë kishte pasur një kartë krediti të cilën e kishte përdorur.

116. Qeveria e paditur gjithashtu vuri në dukje se autoritetet zvicerane kishin marrë masa 
konkrete për të përmirësuar situatën e ankuesve.Gjykata Federale I kishte kërkuar 
shprehimisht Departamentit Federal për Çështje Ekonomike që t’i jepte ankuesit 
kohë të mëtejshme për të paraqitur një kërkesë çregjistrim nga lista para se pasuritë të 
transferoheshin në Fondin e Zhvillimit për Irakun.Për më tepër, SECO kishte autorizuar 
lirimin e shumave të caktuara nga mjetet e ngrira për të lejuar ankuesit të të paguajnë 
shpenzimet e mbrojtjes së tyre.Nga ana tjetër, para shkurtit 2014, ankuesi i parë nuk 
kishte ndërmarrë ndonjë veprim për të siguruar lirimin e fondeve për të mbuluar 
shpenzimet e jetesës së tij.

117.  Së fundmi, në një kontekst më të përgjithshëm, qeveria e paditur shpjegoi se, meqë 
Zvicra ishte bashkuar me Kombet e Bashkuara në vitin 2002, ajo ishte angazhuar, së 
bashku me shtetet e tjera, në përmirësimin e gjendjes ligjore të personave në fjalë dhe në 
sigurimin e një procedure të drejtë për shtimin dhe fshirjen e emrave nga dhe në listat e 
sanksioneve. Prandaj, ata kritikuan Dhomën për moskallëzimin e mjaftueshëm të këtyre 
përpjekjeve, të cilat megjithatë ishin përcaktuar në një mënyrë mjaft të hollësishme në 
paragrafin 64 të vendimit të Nada (cituar më lart). Ata deklaruan se Zvicra ishte duke 
punuar me një grup prej dhjetë shtetesh të tjera për të bërë më të drejtë procedurën e 
regjimit të sanksioneve dhe se në prill të vitit 2014 grupi kishte paraqitur disa propozime 
të reja në Këshillin e Sigurimit për këtë qëllim. Ata argumentuan se, në të shumtën e 
rasteve, Zvicra kishte marrë - dhe po vazhdonte të merrte - të gjitha hapat që mbeteshin 
brenda fuqisë së saj për të siguruar pajtueshmërinë me Konventën.
2. Komentet e ndërhyrjes së palës së Tretës
(a)  Qeveria e Mbretërisë së bashkuar

118.  Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar mbështeti në thelb qëndrimin e Qeverisë së paditur.
Ata theksuan se Konventa ishte pjesë e së drejtës ndërkombëtare dhe e ka nxjerrë forcën 
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normative prej saj.Nuk ishte një instrument ekzistenca e të cilit dhe aplikimi ishin të 
pavarur dhe të izoluar nga e drejta e përgjithshme ndërkombëtare.Përparësia e Kartës 
së OKB-së dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të miratuara sipas Kapitullit VII të 
tij mbi çdo normë tjetër me përjashtim të jus cogens ishte një nga shtyllat e së drejtës 
ndërkombëtare të përgjithshme në kohën e tanishme. Në kohën kur u hartua Konventa, 
Karta kishte ekzistuar tashmë për disa vite.Për më tepër, përgatitjet e travaux-ve në 
lidhje me Konventën treguan se Karta ishte e vendosur në mendjen e hartuesve të saj dhe 
nuk mund të kishte pasur ndërmend të shkurtojë dispozitat kyçe të tilla si nenet 25 dhe 
103. Në të vërtetë, Preambula e Konventës shprehu shprehimisht qëllimin e Këshillit 
të Evropës, siç thuhet në nenin 1 (c) të Statutit të Këshillit, ku thuhet: “Pjesëmarrja në 
Këshillin e Evropës nuk do të ndikojë në bashkëpunimin e anëtarëve të tij në punën e 
Kombeve të Bashkuara dhe organizata të tjera ndërkombëtare ose sindikata në të cilat 
ata janë palë “. Pikërisht sistemi i OKB-së ekzistonte për të ruajtur paqen dhe sigurinë 
në botë, në veçanti duke mundësuar respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Kështu, duhej të ruhej integriteti i atij sistemi dhe i së drejtës ndërkombëtare në tërësi.

119. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar mori mendimin se në rastin konkret ishte thjesht 
e pamundur të shmanget mospërputhja mes detyrimeve të vendosura nga rezolutat e 
Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe kërkesat e nenit 6 të Konventës. Detyrimet ndaj 
shteteve sipas Rezolutës 1483 (2003) ishin të qarta dhe të hollësishme, duke mos lënë 
vend për diskrecion. Prandaj ishte e nevojshme të zgjidhet detyrimi që kishte përparësi 
në hierarkinë ligjore ndërkombëtare - qartë ato të Këshillit të Sigurimit, sipas neneve 25 
dhe 103 të Kartës së Kombeve të Bashkuara.

120.  Sipas pikëpamjes së Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, çdo vendim i Gjykatës në 
lidhje me faktin se neni 6 i Konventës kërkon që proceset e veçanta të zbatohen në 
vend përpara zbatimit të masave në fjalë për një individ të listuar do të krijojnë në 
mënyrë të pashmangshme mospërputhje midis kërkesave të nenit 6 dhe ato të rezolutave 
të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Ata shtuan se për të imponuar një kërkesë të tillë 
sipas nenit 6 domosdoshmërisht do të thotë futja e mundësisë që një grup i ri procesesh 
të reja duhet të ndiqen në vend përpara se të merren vendimet, për shembull, praninë e 
një individi mbi listën  e sanksioneve të OKB-së, me rrezikun e një rezultati të ndryshëm 
substantiv. Një rezultat i tillë do ta vendoste Shtetin në një pozicion të vëmendshëm, 
pikërisht si rezultat i mospërputhjes diametralisht të përmendur më parë.

121. Së fundi, Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar vërejti se garancitë procedurale të nenit 6 
§ 1 të Konventës nuk kishin statusin e jus cogens. Sidoqoftë, edhe duke supozuar se 
ata e kanë bërë, kjo nuk do t’i jepte Gjykatës një juridiksion që nuk kishte në zotërim 
tjetër për t’u angazhuar në një rishikim gjyqësor të vendimeve të Këshillit të Sigurimit 
të OKB-së.
(b)  Qeveria Franceze

122. Duke iu referuar nenit 103 të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe jurisprudencës 
së Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, qeveria Franceze vërejti se sipas nenit 25 
të Kartës, shteteve iu kërkua të zbatojnë vendimet e marra nga Këshilli i Sigurimit të 
OKB-së, japin prioritet mbi çdo normë tjetër ndërkombëtare ose të mëparshme - duke 
përfshirë Konventën (me përjashtim të normave të jus cogens, të cilat nuk kanë hyrë në 
lojë në rastin aktual). Një përparësi e tillë ishte çelësi për efektivitetin e sistemit të OKB-
së, dhe kjo ishte veçanërisht e vërtetë në kontekstin e Kapitullit VII të Kartës. Për të 
kryer në mënyrë efektive misionin e saj për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, 
vetëm Këshilli i Sigurimit ishte kompetent për të vendosur mbi masat që duhen marrë 
në atë kontekst.
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123. Sa i përket kriterit të prezumimit të mbrojtjes ekuivalente, siç përcaktohet nga 
jurisprudenca e Bosforit (cituar më lart), qeveria Franceze mori në konsideratë se nuk 
mund të merrej parasysh në rastin në fjalë. Ky kriter zbatohej vetëm për organizatat 
ndërkombëtare, traktatet themelore të të cilave nuk tregonin se do të mbizotëronin mbi 
Konventën në rast konflikti, ndërsa Karta e OKB-së përmbante një klauzolë të tillë në 
nenin 103. Në mënyrë të ngjashme, qeveria franceze pranoi se në rastin eKadi I, Gjykata 
Evropiane e Drejtësisë kishte gjetur se fakti që një rregullore e BE-së e kufizoi veten 
në zbatimin e një rezolute të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk e ka 
privuar nga gjykata e BE-së kompetencën e saj për të shqyrtuar ligjshmërinë e brendshme 
të kësaj rregulloreje në dritën e liritë themelore të garantuara në rendin ligjor të BE-së 
(shih paragrafin 62 më lart). Megjithatë, kjo zgjidhje nuk mund të transpozohej në rastin 
aktual.Si Gjykata Evropiane e Drejtësisë e kishte mbajtur gjithmonë, rendi ligjor i BE-
së ishte i një natyre sui generis, duke qenë i dalluar nga rendi juridik ndërkombëtar dhe 
duke u bazuar në traktatet e një natyre kushtetuese.Megjithatë, nuk kishte një urdhër 
ligjor të veçantë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut; siç e kishte pranuar shpesh Gjykata 
e Strasburgut, Konventa ishte pjesë përbërëse e së drejtës ndërkombëtare.

124.  Sipas pikëpamjes së qeverisë franceze, rasti i tanishëm mund të dallohej nga të gjitha 
rastet e ngjashme të shqyrtuara nga Gjykata (ata i referoheshin në veçanti Al-Jedda 
kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], numër 27021/08, § 102, GJEDNJ 2011 dhe Nada, 
cituar më lart), por, ndryshe nga ato raste, Qeveria e paditur nuk kishte pasur vend për 
manovrim në rastin aktual në zbatimin e Rezolutës 1483 (2003). Autoritetet zvicerane 
nuk kishin zgjidhje tjetër veçse për të zbatuar rezolutën; ky konkluzion ka të bëjë 
me substancën e masave dhe me identitetin e personave në fjalë. Fakti që ngrirja dhe 
konfiskimi i pasurisë së ankuesve ishte bazuar në urdhëresat e miratuara nga Këshilli 
Federal i Zvicrës nuk bënë dallime; zbatimi i rezolutave të Këshillit të Sigurimit të 
OKB-së në përgjithësi përfshinte përshtatjen  e tyre në një instrument ligjor vendas në 
mënyrë që ato të mund të hyjnë në fuqi në juridiksionin në fjalë. Megjithatë, shteti në 
fjalë nuk mund të konsiderohet se ka ndonjë fuqi diskrecionare për vendimmarrje ose 
vlerësim.

125. Qeveria e Francës pranoi kështu se në rastin në fjalë gjykatat kombëtare nuk kishin të 
drejtë të shqyrtonin bazueshmërinë e masave kombëtare që zbatojnë Rezolutën 1483 
(2003), sepse një shqyrtim i tillë, që mund të çonte në anulimin e masave, do t’i shkaktonte 
Zvicrës të përmbushte angazhimet e saj sipas Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe të 
ndërhynte në përmbushjen e misionit themelor të OKB-së. Ata argumentuan se kjo do të 
ndikonte në minimizimin e integritetit dhe efikasitetit të të gjithë sistemit ndërkombëtar 
për mbrojtjen e paqes dhe sigurisë, me pasoja potencialisht serioze. Në këto rrethana, 
qeveria Franceze ishte e mendimit se mungesa e shqyrtimit nga gjykatat kombëtare nuk 
përbënte një kufizim joproporcional të së drejtës së ankuesve për qasje në gjykatë.
3.  Vlerësimi i Gjykatës
(a)  Nëse ekziston një kufizim për të drejtën e qasjes në gjykatë dhe ekzistenca e 
një qëllimi legjitim 
(i)  Nëse ka një kufizim

126.  Gjykata rithekson që e drejta për një proces të rregullt gjyqësor, siç garantohet me nenin 
6 § 1 të Konventës, duhet të interpretohet në dritën e sundimit të ligjit, i cili kërkon që 
të gjithë palët ndërgjyqëse të kenë një mjet efektiv gjyqësor që u mundëson atyre të 
pohojnë të drejtat civile (shih Běleš dhe të tjerë kundër Republikës Çeke, nr 47273/99, 
§ 49, GJEDNJ 2002-IX). Çdokush ka të drejtë të ketë ndonjë kërkesë në lidhje me të 
drejtat dhe detyrimet e tij civile të sjella para një gjykate.Në këtë mënyrë, neni 6 § 1 
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mishëron “të drejtën për një gjykatë”, për të cilën e drejta e qasjes, dmth.e drejta për të 
filluar procedime para gjykatave në çështjet civile përbën vetëm një aspekt (shih Cudak 
kundër Lituanisë [GC 15869/02, § 54, GJEDNJ 2010, Golder kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 21 shkurt 1975, § 36, Seria A nr 18, dhe Princi Hans-Adam II i Lihtenshtajn 
kundër Gjermanisë [GC], nr. 42527/98, § 43, GJEDNJ 2001-VIII).

127.  Gjykata më tej përsërit se Konventa ka për qëllim të garantojë jo të drejta që janë teorike 
apo iluzore, por të drejta që janë praktike dhe efektive (shih Artiko kundër Italisë, 13 Maj 
1980, § 33, Seria A 37). Kjo është veçanërisht e drejta e qasjes në gjykata në pikëpamje 
të vendit të shquar të mbajtur në një shoqëri demokratike me të drejtën për një gjykim 
të drejtë (shih Ait-Mouhoub kundër Francës, 28 Tetor 1998, § 52, Raportet 1998-VIII). 
Nuk do të ishte në përputhje me sundimin e ligjit në një shoqëri demokratike ose me 
parimin themelor në bazë të nenit 6 § 1 - domethënë që kërkesat civile duhet të jenë 
në gjendje të paraqiten para gjyqtarit për gjykim - nëse një shtet mund, pa kufizim ose 
kontroll nga organet e zbatimit të Konventës, të heqë nga juridiksioni i gjykatave një 
tërësi pretendimesh civile ose u jep imunitete përgjegjësive për kategori personash (shih 
Fayed kundër Mbretërisë së Bashkuar, 21 Shtator 1994, § 65, Seria A, numër 294- B).

128. Neni 6 § 1 i Konventës në parim kërkon që një gjykatë të ketë “juridiksion të plotë” 
për të dëgjuar një ankesë, domethënë juridiksionin për të shqyrtuar të gjitha çështjet e 
fakteve dhe të ligjit që janë relevante për mosmarrëveshjen para saj (shih, për shembull, 
Sigma Radio Television Ltd kundër Qipros, numër 32181/04 dhe 35122/05, §§ 151-157, 
21 Korrik 2011). Kjo do të thotë, në veçanti, që gjykata duhet të ketë kompetencën për 
të shqyrtuar pikërisht për secilën nga arsyet e paditësit në bazë të meritës, pa refuzuar 
të shqyrtojë asnjë prej tyre dhe të japë arsye të qarta për refuzimin e tyre. Sa i përket 
fakteve, gjykata duhet të jetë në gjendje të shqyrtojë ato që janë në qendër të çështjes 
së palës gjyqësore (shih Bryan kundër Mbretërisë së Bashkuar, 22 Nëntor 1995, § 45, 
Seria A 335 A).

129.  Megjithatë, Gjykata gjithmonë ka gjetur se e drejta e qasjes në një gjykatë e siguruar 
nga neni 6 § 1 i Konventës nuk është absolut, por mund të jetë subjekt i kufizimeve; këto 
lejohen me implikim pasi që e drejta për qasje sipas natyrës së saj kërkon rregullim nga 
shteti.Në këtë drejtim, Shtetet Kontraktuese gëzojnë një hapësirë   të caktuar vlerësimi, 
edhe pse vendimi përfundimtar lidhur me respektimin e kërkesave të Konventës i takon 
Gjykatës.Duhet të jetë e kënaqur që kufizimet e aplikuara nuk kufizojnë ose zvogëlojnë 
qasjen e lënë individit në një mënyrë të tillë ose në një masë të tillë që vetë thelbi i së 
drejtës të dëmtohet. Për më tepër, kufizimi i së drejtës për qasje në gjykatë, duke përfshirë 
imunitetin juridik sipas ligjit ndërkombëtar, nuk do të jetë në përputhje me nenin 6 § 
1 nëse nuk ndjek një qëllim legjitim dhe nëse nuk ekziston një raport i arsyeshëm i 
proporcionalitetit midis mjeteve (shih Cudak, cituar më lart, § 55, Ëaite dhe Kennedy 
kundër Gjermanisë [GC], nr 26083/94, § 59, GJEDNJ 1999-I dhe Stichting Mothers of 
Srebrenica dhe të tjerë, cituar më lart, § 139).

130. Për më tepër, parimi i “juridiksionit të plotë” është kualifikuar në një numër rastesh 
nga jurisprudenca e Gjykatës, e cila shpesh e ka interpretuar atë në mënyrë fleksibël, 
veçanërisht në rastet e së drejtës administrative kur juridiksioni i gjykatës së apelit ishte 
kufizuar (shih, për shembull, Chaudet kundër Francës, nr. 49037/06, § 37, 29 Tetor 2009).

131.  Duke u kthyer në rrethanat e rastit aktual, Gjykata vëren se, në vendimet e datës 23 
Janar 2008, Gjykata Federale Zvicerane përcaktoi shumë arsye të hollësishme pse ai e 
konsideroi veten të detyruar vetëm për të verifikuar që emrat e ankuesve në të vërtetë 
u shfaqën në listat e hartuara nga Komiteti i Sanksioneve dhe se pasuritë në fjalë i 
përkisnin atyre. Nga ana tjetër, ajo nuk pranoi të shqyrtojë pretendimet e ankuesve 
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lidhur me pajtueshmërinë e procedurës së ndjekur për konfiskimin e pasurisë së tyre 
me masat themelore procedurale të parashikuara në nenin 6 § 1 të Konventës, midis 
dispozitave të tjera.Për ta justifikuar këtë refuzim, Gjykata Federale fillimisht thirri 
përparësinë absolute të detyrimeve që rrjedhin nga Karta e OKB-së dhe vendimet e 
marra nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së në përputhje me to mbi çdo normë tjetër të së 
drejtës ndërkombëtare, me përjashtim të atyre me statusin e jus cogens.Së dyti, ajo vuri 
në dukje natyrën shumë të saktë dhe të detajuar të detyrimeve të vendosura ndaj shteteve 
me Rezolutën 1483 (2003), duke mos i lënë atyre ndonjë liri veprimi (shih paragrafin 29 
më lart).Në këto rrethana, Gjykata është e mendimit se e drejta e kërkuesve për qasje në 
gjykatë, sipas nenit 6 § 1 të Konventës, ishte e kufizuar në mënyrë të qartë. Ajo vëren, 
për më tepër, se palët duket se pajtohen në atë pikë. Prandaj, mbetet të shqyrtohet nëse 
ky kufizim ishte i justifikuar, domethënë, nëse ai zbaton një qëllim legjitim dhe ishte në 
proporcion me një qëllim të tillë.
(ii)  Qëllim legjitim

132.  Gjykata vëren se masa e kundërshtuar, përkatësisht konfiskimi i pasurive të ankuesve, 
ishte urdhëruar në bazë të Rezolutës 1483 (2003), të miratuar nga Këshilli i Sigurimit 
i OKB-së në bazë të Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara me qëllim të 
vendosjes në shtetet anëtare një seri të masave të hartuara për të çuar më tej stabilizimin 
dhe zhvillimin e Irakut. Një nga këto masa, të përmendura në paragrafin 23 të Rezolutës, 
ishte të siguronte që pasuritë dhe pasuria e zyrtarëve të lartë të ish regjimit irakian, duke 
përfshirë edhe ankuesin  eparë, i cili u konsiderua nga Komiteti i Sanksioneve si ish-
drejtues i financave e shërbimeve sekrete të Irakut, do të transferoheshin në Fondin e 
Zhvillimit për Irakun dhe, në përputhje me rrethanat, iu kthyen popullitIrakian për t’u 
mundësuar atyre të përfitonin nga ato pasuri. Gjykata pranon se vendimi i kundërshtuar 
është marrë për të zbatuar një objektiv që është në përputhje me Konventën.

133. Prandaj, Gjykata pranon argumentin e Qeverisë së paditur se refuzimi nga gjykatat 
vendase për të shqyrtuar në bazë të ankesave të ankuesve për konfiskimin e pasurive 
të tyre mund të shpjegohet me shqetësimin e tyre për të siguruar zbatimin efikas, në 
nivel vendor, të detyrimet që rrjedhin nga Rezoluta.Refuzimi në këtë mënyrë ka ndjekur 
një qëllim legjitim, përkatësisht ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Prandaj, 
duhet të sigurohet nëse, në dritën e të gjitha rrethanave përkatëse të rastit, ka pasur 
një marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit midis atij qëllimi dhe mjeteve të 
përdorura për ta arritur atë.
(b)  Proporcionaliteti i kufizimit në fjalë
(i)  Konteksti ndërkombëtar normativ

134.  Gjykata përsërit se dispozitat e Konventës nuk mund të interpretohen dhe zbatohen 
në një vakum. Pavarësisht nga karakteri i tij specifik si një instrument i të drejtave të 
njeriut, Konventa është një traktat ndërkombëtar që duhet interpretuar në përputhje me 
normat dhe parimet përkatëse të së drejtës ndërkombëtare publike dhe veçanërisht në 
dritën e Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve të 23 Maj 1969. Kështu, Gjykata 
kurrë nuk i ka konsideruar dispozitat e Konventës të jenë kuadri i vetëm i referencës për 
interpretimin e të drejtave dhe lirive të mishëruara në të. Përkundrazi, ai duhet gjithashtu 
të marrë parasysh çdo rregull dhe rregullat përkatëse të së drejtës ndërkombëtare të 
zbatueshme në marrëdhëniet ndërmjet Palëve Kontraktuese (shih, mes autoriteteve të 
tjera, Loizidou kundër Turqisë (meritat), 18 Dhjetor 1996, § 43, Raportet 1996- VI, Al 
Adsani, cituar më lart, § 55, Bosfor Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, cituar 
më lart, § 150, Demir dhe Baykara kundër Turqisë [GC], nr 34503/97, § 67, GJEDNJ 
2008; 25781/94, § 23, GJEDNJ 2014, dhe Neni 31 § 3 (c) të Konventës së Vjenës, e 
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cila parashikon që interpretimi i një traktati duhet të marrë parasysh “çfarëdo rregullash 
përkatëse të së drejtës ndërkombëtare të zbatueshme në marrëdhëniet ndërmjet palëve”).

135.  Gjykata do të theksojë se një nga elementet bazë të sistemit aktual të së drejtës 
ndërkombëtare është konstituuar në nenin 103 të Kartës së OKB-së, e cila pohon 
përparësinë, në rast konflikti, të detyrimeve që rrjedhin nga Karta për çdo detyrim tjetër 
nga një marrëveshje ndërkombëtare, pavarësisht nëse ky i fundit kishte përfunduar para 
ose pas Kartës së OKB-së ose ishte një marrëveshje thjesht rajonale. Një nga detyrimet që 
rrjedhin nga ky autoritet i veçantë është parashikuar në Nenin 25 të Kartës, përkatësisht 
“për të pranuar dhe zbatuar vendimet e Këshillit të Sigurimit në përputhje me ... Kartën” 
(shih, përkatësisht, Aktgjykimin e GJND-së në Nikaragua kundër Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës dhe Urdhrit në rastin lidhur me Lockerbie, përmendur në paragrafët 41 dhe 
43 më lart).

136.  Para Gjykatës Federale, ankuesit argumentuan se garancitë procedurale të parashikuara 
në nenin 14 të ICCPR dhe në nenin 6 të Konventës përbënin një normë të jus cogens, si 
rezultat i së cilës Rezoluta 1483 (2003) humbi efektin e saj detyrues. Gjykata i referohet 
kushteve të nenit 53 të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve, e cila përcakton 
jus cogens si “një normë përvetësuese të së drejtës ndërkombëtare të përgjithshme ... e 
pranuar dhe njohur nga bashkësia ndërkombëtare e Shteteve si një e tërë si një normë 
nga të cilat nuk lejohet asnjë shmangie dhe që mund të modifikohet vetëm me një normë 
të mëvonshme të së drejtës ndërkombëtare të përgjithshme që ka të njëjtin karakter”. 
Gjykata vëren se garancitë për një seancë të drejtë dhe në veçanti e drejta për qasje 
në gjykatë për qëllimet e nenit 6 § 1 zënë një qëndrim parësor në Konventë. Sikurse 
Gjykata e mbajti në rastin Golder, “parimi i të cilit ishte që një kërkesë civile duhet të 
jetë e aftë t’i nënshtrohet gradave të një gjyqtari si një nga parimet themelore themelore 
të ligjit” të njohura “(Shih Golder, cituar më lart, § 35). Megjithatë, pavarësisht nga 
rëndësia e tyre, Gjykata nuk i konsideron këto garanci të jenë në mesin e normave të 
jus cogens në gjendjen aktuale të së drejtës ndërkombëtare (shih paragrafin 57 më lart). 
Rrjedhimisht, në këtë pikë, Gjykata pranon argumentet në këtë mënyrë në vendimet e 
Gjykatës Federale Zvicerane dhe në vërejtjet e Qeverisë së paditur dhe të ndërhyrësve 
të palës së tretë.
(ii)  Pretendimi i një konflikti detyrimesh 

137. Në rastin aktual, palët nuk pajtohen nëse Zvicra është përballur me një konflikt midis 
detyrimeve që rrjedhin nga Rezoluta 1483 (2003) - dhe rrjedhimisht nga Karta e OKB-
së dhe ato të Konventës. Qeveria e paditur, e mbështetur në atë pikë nga ndërhyrësit e 
palës së tretë, argumentoi se një konflikt ka ekzistuar dhe se për më tepër nuk mund 
të zgjidhet, sepse Zvicra nuk kishte vend për manovrim në zbatimin e Rezolutës. 
Megjithatë, ankuesit parashtruan se nuk kishte konflikt të vërteta të detyrimeve. 

138. Gjykata së pari thekson se, kur krijohen detyrime të reja ndërkombëtare, Shtetet supozohen 
të mos heqin dorë nga detyrimet e tyre të mëparshme. Kur një numër instrumentesh në 
dukje kontradiktor zbatohen njëkohësisht, jurisprudenca ndërkombëtare dhe opinioni 
akademik përpiqen t’i interpretojnë në mënyrë të tillë që të koordinojnë efektet e tyre 
dhe të shmangin çdo kundërshtim ndërmjet tyre. Për këtë arsye, dy angazhime të 
ndryshme duhet të harmonizohen sa më shumë që të jetë e mundur, në mënyrë që ato të 
prodhojnë efekte që janë plotësisht në përputhje me ligjin ekzistues (shih Nada, cituar 
më lart, § 170, dhe jurisprudenca e përmendur aty dhe referencat e cituara në raport 
nga grupi i punës i Komisionit Ndërkombëtar të Drejtësisë me titull “Fragmentimi i së 
drejtës ndërkombëtare: vështirësitë që dalin nga diversifikimi dhe zgjerimi i së drejtës 
ndërkombëtare”, paragrafi 56 më lart).
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139.  Gjykata thekson se nuk është roli i saj të gjykojë ligjshmërinë e akteve të Këshillit të 
Sigurimit të OKB-së. Megjithatë, kur një shtet mbështetet në nevojën për të aplikuar një 
rezolutë të Këshillit të Sigurimit për të justifikuar një kufizim të të drejtave të garantuara 
nga Konventa, është e nevojshme që Gjykata të shqyrtojë formulimin dhe shtrirjen e 
tekstit të rezolutës me qëllim që sigurojnë, në mënyrë efektive dhe koherente, se është 
në përputhje me Konventën (shih, mutatis mutandis, Al-Jedi, cituar më lart, § 76). Në 
lidhje me këtë, Gjykata duhet të marrë parasysh qëllimet për të cilat Kombet e Bashkuara 
janë krijuar. Përveç qëllimit të ruajtjes së paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, siç thuhet 
në paragrafin e parë, Neni 1 i Kartës parashikon në paragrafin e tretë që Kombet e 
Bashkuara janë krijuar “[o] të arrijnë bashkëpunimin ndërkombëtar ... në promovimin 
dhe inkurajimin e respektit për të drejtat e njeriut dhe për liritë themelore ... “.Neni 24 § 
2 i Kartës kërkon që Këshilli i Sigurimit, në përmbushjen e detyrave të veta në lidhje me 
përgjegjësinë e saj kryesore për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, të “veprojë 
në përputhje me Qëllimet dhe Parimet e Kombeve të Bashkuara” (ibid. § 102).

140. Për pasojë, duhet të ketë një supozim se Këshilli i Sigurimit nuk ka ndërmend të 
imponojë ndonjë detyrim ndaj shteteve anëtare për të shkelur parimet themelore të 
të drejtave të njeriut (ibid.).Në rast të ndonjë paqartësie në kuptimin e një rezolute të 
Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Gjykata duhet të zgjedhë interpretimin 
më të harmonizuar me kërkesat e Konventës dhe që shmang konfliktet e detyrimeve. Në 
dritën e rolit të rëndësishëm të Kombeve të Bashkuara në promovimin dhe inkurajimin 
e respektimit të të drejtave të njeriut, pritet që të përdoret një gjuhë e qartë dhe eksplicite 
nëse Këshilli i Sigurimit do të synonte që Shtetet të ndërmarrin masa të veçanta që do 
të bien ndesh me detyrimet e tyre nën ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut (ibid.). 
Në përputhje me rrethanat, kur një rezolutë e Këshillit të Sigurimit nuk përmban ndonjë 
formulim të qartë ose të hollësishëm që përjashton ose kufizon respektimin e të drejtave 
të njeriut në kontekstin e zbatimit të sanksioneve ndaj individëve apo subjekteve në 
nivel kombëtar, Gjykata duhet gjithmonë të supozojë se këto masa janë në përputhje 
me Konventën. Me fjalë të tjera, në raste të tilla, në frymën e harmonizimit sistematik, 
në parim do të arrihet në përfundimin se nuk ka konflikt të detyrimeve që mund të 
angazhojnë parimin e përparësisë në nenin 103 të Kartës së Kombeve të Bashkuara.

141. Qeveria e paditur, së bashku me ndërhyrjen e qeverive Franceze dhe të Mbretërisë së 
Bashkuar, argumentuan se autoritetet Zvicerane nuk kishin liri veprimi për zbatimin e 
rezolutave të Këshillit të Sigurimit që lidhen me rastin në fjalë. Gjykata do të theksojë se 
në Al-Jedi (cituar më lart), ajo gjeti se rezoluta në fjalë në atë rast, përkatësisht Rezoluta 
e Këshillit të Sigurimit 1546 (2004), autorizoi Mbretërinë e Bashkuar për të marrë masa 
për të kontribuar në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në Irak, por që as Rezoluta 1546, 
as ndonjë rezolutë tjetër e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, nuk kërkoi në mënyrë të 
hollësishme apo të nënkuptuar që Mbretëria e Bashkuar të vendoste një individ, të 
cilin autoritetet e saj konsideronin se përbënte rrezik për sigurinë e Irakut pa baza të 
paraburgimit (ibid. 109). Menjëherë pas kësaj, në rastin e Nada (cituar më lart, § 172), 
Gjykata gjeti, në dallim, se Rezoluta 1390 (2002) u kërkoi shprehimisht Shteteve të 
ndalonin individët në listën e OKB-së të hyjnë ose të kalonin nëpër territorin e tyre. Sipas 
pikëpamjes së Gjykatës, supozimi se “Këshilli i Sigurimit nuk ka ndërmend të imponojë 
ndonjë detyrim ndaj shteteve anëtare për të shkelur parimet themelore të të drejtave 
të njeriut” (shih Al-Jedda, cituar më lart, § 102) që u kundërshtua në rastin e Nada, 
duke pasur parasysh formulimin e qartë dhe të hollësishëm të përdorur në Rezolutën 
përkatëse, duke imponuar detyrimin për të marrë masa që mund të shkelin të drejtat e 
njeriut. Megjithatë, Gjykata gjithashtu gjeti se “Zvicra gëzonte njëfarë hapësire, e cila 
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ishte e kufizuar, megjithatë e vërtetë, në zbatimin e rezolutave përkatëse detyruese të 
Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara” (shih Nada, cituar më lart, § 180). 
Bazuar në këtë konstatim, ai mori mendimin se shteti i paditur nuk mund të kufizohej 
në mënyrë të vlefshme duke u mbështetur në natyrën detyruese të rezolutave të Këshillit 
të Sigurimit të miratuara në bazë të Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara, 
por duhet të kishte bindur Gjykatën që ajo kishte marrë - ose të paktën kishte tentuar 
të merrte - të gjitha masat e mundshme për të përshtatur regjimin e sanksioneve me 
situatën individuale të ankuesit. Gjykata vërente se ky konstatim e bënte të panevojshëm 
të përcaktohej çështja e hierarkisë midis detyrimeve të shteteve palë në Konventë sipas 
atij instrumenti, nga njëra anë dhe atyre që rrjedhin nga Karta e OKB-së, nga ana tjetër 
(ibid, §§ 196-197).

142. Në rastin në fjalë, Gjykata vëren se paragrafi 23 i Rezolutës 1483 (2003) i imponoi 
Shteteve një detyrim për të “ngrirë pa vonesë” pasuritë financiare ose burimet ekonomike 
të ish-qeverisë irakiane ose të individëve ose subjekteve të caktuara të supozuara që 
lidhen me to - nëse asetet ose burimet nuk kanë qenë subjekt i një barre ose gjykimi 
të mëparshëm gjyqësor, administrativ ose arbitrariteti dhe për të siguruar transferimin 
e tyre të menjëhershëm në Fondin e Zhvillimit për Irakun. Sa u përket individëve 
dhe subjekteve aktuale të synuara nga këto masa, Gjykata vëren se, përveç Saddam 
Hussein, asnjë person tjetër nuk është emëruar me emër në paragrafin e mësipërm 23; 
megjithatë, Rezoluta 1518 (2003) i besoi një Komitet të posaçëm sanksionesh, detyrën 
e identifikimit të personave në fjalë dhe shtimin e emrave të tyre në listat përkatëse.

143. Gjykata do të theksojë megjithatë se rasti aktual është dukshëm i ndryshëm nga 
rastet e lartpërmendura të Al-Jedi dhe Nada (së bashku me Al-Skeini dhe të tjerë 
kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr 55721/07, GJEDNJ 2011), meqë nuk ka të 
bëjë as me thelbin e të drejtave substantive të prekura nga masat e kundërshtuara, ose 
përputhshmëria e këtyre masave me kërkesat e Konventës. Detyra e Gjykatës këtu është 
e kufizuar për të shqyrtuar nëse ankuesit gëzonin garancitë e nenit 6 § 1 nën ato civile, 
me fjalë të tjera nëse mbikëqyrja e duhur gjyqësore ishte në dispozicion të tyre (shih 
paragrafin 99 më lart, shih, mutatis mutandis, Stichting Mothers of Srebrenica dhe të 
tjerë, përmendur më lart, § 137). Në fakt, në paragrafin 23 ose në ndonjë dispozitë tjetër 
të Rezolutës 1483 (2003) ose në Rezolutën 1518 (2003) - të kuptuar sipas kuptimit të 
zakonshëm të gjuhës së përdorur në të nuk kishte asgjë - që në mënyrë eksplicite të 
pengonte gjykatat Zvicerane të rishikonin, mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, masat e 
marra në nivel kombëtar në pajtim me të parën nga ato Rezoluta (shih, mutatis mutandis, 
Nada, cituar më lart, § 212). Për më tepër, Gjykata nuk zbulon asnjë faktor tjetër ligjor 
që mund të legjitimojë një interpretim të tillë kufizues dhe kështu të demonstrojë 
ekzistencën e ndonjë pengese të tillë.

144. Në rastin e Nada-s, Gjykata i kushtoi një peshë të veçantë faktit që paragrafi 2 (b) i 
Rezolutës 1390 (2002) lidhur me Osama bin Ladenin, al-Kaidën apo Talibanët i kërkoi 
Shteteve që të ndalonin individët në fjalë që të hyjnë në territorin e tyre, por se ndalimi 
“nuk zbatohej kur hyrja ose tranziti ishte i nevojshëm për përmbushjen e një procesi 
gjyqësor”. Ajo gjithashtu vuri në dukje se paragrafi 8 i kësaj Rezolute u kërkoi të gjitha 
Shteteve “të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të zbatuar dhe përforcuar me anë 
të akteve legjislative ose masave administrative masat e vendosura sipas ligjeve ose 
rregulloreve vendase kundër shtetasve të tyre dhe individëve ose subjekteve të tjerë që 
veprojnë në territor”.Formulimi “i domosdoshëm” dhe “aty ku është e përshtatshme” 
gjithashtu kishte efektin që t’u jepte autoriteteve kombëtare njëfarë fleksibiliteti në 
mënyrën e zbatimit të Rezolutës (ibid. §§ 177-178).
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145. Për më tepër, Gjykata vëren se përfshirja e individëve dhe subjekteve në listat e 
personave që i nënshtrohen sanksioneve të vendosura nga Këshilli i Sigurimit, sjell 
ndërhyrje praktike që mund të jenë jashtëzakonisht serioze për të drejtat e Konventës 
për të interesuarit. Duke u hartuar nga organe, roli i të cilëve është i kufizuar në 
aplikimin individual të vendimeve politike të marra nga Këshilli i Sigurimit, këto lista, 
megjithatë, pasqyrojnë zgjedhjet për të cilat pasojat për personat në fjalë mund të jenë 
aq të rënda saqë ato nuk mund të zbatohen pa dhënë të drejtën për rishikim, i cili është 
më i domosdoshëm pasi që listat e tilla zakonisht përpilohen në rrethanat e krizave 
ndërkombëtare dhe bazohen në burimet e informacionit të cilat tentojnë të mos jenë të 
favorshme për masat mbrojtëse të kërkuara nga këto masa. Në lidhje me këtë, Gjykata 
do të theksonte se objekti dhe qëllimi i Konventës, një traktat i të Drejtave të Njeriut 
që mbron individët në baza objektive (shih Neulinger dhe Shuruk, përmendur më lart, 
§ 145), kërkojnë që dispozitat e saj të interpretohen dhe zbatohen në një mënyrë që i 
bën kërkesat e saj praktike dhe efektive (shih Artico, cituar më lart, § 33). Gjykata më 
tej vëren se Konventa është një instrument kushtetues i rendit publik Europian (shih 
Loizidou kundër Turqisë (kundërshtimet paraprake), 23 Mars 1995, § 75, Seria A nr 
310, dhe Al Skeini dhe të tjerë, cituar më lart, § 141), Shtetet Palë janë të detyruara, 
në këtë kontekst, të sigurojnë një nivel të shqyrtimit të pajtueshmërisë së Konventës e 
cila, të paktën, ruan themelet e atij rendi publik. Një nga elementët themelorë të rendit 
publik europian është parimi i sundimit të ligjit, dhe arbitrariteti përbën mohimin e 
këtij parimi. Edhe në kontekstin e interpretimit dhe të zbatimit të ligjit vendas, kur 
Gjykata i lë autoriteteve kombëtare një autoritet shumë të gjerë, ai gjithmonë e bën këtë, 
shprehimisht ose në mënyrë implicite, subjekt të një ndalimi të arbitraritetit (shih García 
Ruiz kundër Spanjës [GC], nr. 30544/96, §§ 28-29, GJEDNJ 1999-I, dhe Storck kundër 
Gjermanisë, nr. 61603/00, § 98, GJEDNJ 2005-V).

146. Kjo do të jetë domosdoshmërisht e vërtetë, në zbatimin e një rezolute të Këshillit të 
Sigurimit, lidhur me renditjen e personave mbi të cilët imponohen masat e kundërshtuara, 
si në nivel të Kombeve të Bashkuara dhe në nivel kombëtar. Si rezultat, në pikëpamje të 
seriozitetit të pasojave për të drejtat e Konventës të atyre personave, ku një rezolutë siç 
është ajo në rastin aktual, domethënë Rezoluta 1483, nuk përmban ndonjë formulim të 
qartë ose të hollësishëm, duke përjashtuar mundësinë e mbikëqyrjes gjyqësore masat e 
marra për zbatimin e saj, gjithnjë duhet të kuptohen si autorizim i gjykatave të Shtetit të 
paditur për të ushtruar shqyrtim të mjaftueshëm në mënyrë që çdo arbitraritet të mund 
të shmanget. Duke kufizuar këtë shqyrtim në arbitraritet, Gjykata merr parasysh natyrën 
dhe qëllimin e masave të parashikuara në Rezolutën në fjalë, me qëllim që të arrijë një 
ekuilibër të drejtë ndërmjet nevojës për të siguruar respektimin e të drejtave të njeriut 
dhe imperativit për mbrojtjen e paqen dhe sigurinë ndërkombëtare.

147. Në raste të tilla, në rast të një mosmarrëveshjeje për një vendim për të shtuar një person 
në listë ose për të refuzuar çregjistrimin nga lista, gjykatat vendase duhet të jenë në 
gjendje të marrin - nëse është e nevojshme me një procedurë që siguron një nivel të 
duhur konfidencialiteti, në varësi të rrethanave - informata mjaft të sakta për të ushtruar 
shqyrtimin e nevojshëm në lidhje me ndonjë pretendim të arsyeshëm dhe të qëndrueshëm 
të bërë nga personat e listuar në atë mënyrë që listimi i tyre të jetë arbitrar. Çdo paaftësi 
për të pasur qasje në informata të tilla është i aftë të përbëjë një tregues të fortë se masa 
e kundërshtuar është arbitrare, sidomos nëse mungesa e aksesit zgjat dhe vazhdon të 
pengojë çdo shqyrtim gjyqësor. Prandaj, çdo Shtet Palë, autoriteti i të cilit jep efekt 
ligjor për shtimin e një personi - qoftë një individ apo një person juridik - në një listë të 
sanksioneve, pa siguruar fillimisht ose duke u siguruar që lista nuk është arbitrare, do të 
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angazhojë përgjegjësinë e saj sipas nenit 6 të Konventës.
148. Për më tepër, Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka konsideruar gjithashtu se “nuk është 

pasojë e parimeve që qeverisin rendin juridik ndërkombëtar nën Kombet e Bashkuara se 
çdo shqyrtim gjyqësor i legjitimitetit të brendshëm të rregullores së kontestuar në dritën 
e lirive themelore përjashtohet nga virtyti i faktit se kjo masë synon të japë efektin e një 
rezolute të Këshillit të Sigurimit të miratuar sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të 
Bashkuara “(Kadi I, § 299 (shih paragrafin 62 më lart)). Siç ka vërejtur Gjykata, Këshilli 
i Sigurimit kërkohet të kryejë detyrat e tij duke respektuar plotësisht dhe promovuar të 
drejtat e njeriut (shih paragrafin 140 më lart). Për të përmbledhur, Gjykata vlerëson se 
paragrafi 23 i Rezolutës 1483 (2003) nuk mund të kuptohet se përjashton çdo shqyrtim 
gjyqësor të masave të marra për ta zbatuar atë.

149.  Në këto rrethana dhe deri në masën që është në kundërshtim me nenin 6 § 1 të Konventës, 
Gjykata konstaton se Zvicra nuk është ballafaquar në rastin aktual me një konflikt real 
të detyrimeve që mund të angazhojnë parimin e përparësisë në nenin 103 të Kartës së 
OKB-së. Ky konstatim e bën të panevojshme faktin që Gjykata të përcaktojë çështjen 
e hierarkisë midis detyrimeve të Shteteve Palë në Konventë sipas atij instrumenti, 
nga njëra anë dhe atyre që dalin nga Karta e OKB-së, nga ana tjetër (shih, mutatis 
mutandis, Nada, cituar më lart, § 197). Konstatimi i Gjykatës në mënyrë të ngjashme 
e bën të pavlefshme pyetjen nëse duhet të zbatohet prova ekuivalente e mbrojtjes, siç 
argumentohen nga ankuesit (shih paragrafin 102 më lart). Rrjedhimisht, shteti i paditur 
nuk mund të kufizohet në mënyrë të vlefshme duke u mbështetur në natyrën detyruese 
të rezolutave të Këshillit të Sigurimit, por duhet të bindë Gjykatën që ka marrë - ose 
të paktën ka tentuar të marrë - të gjitha masat e mundshme për të përshtatur regjimin 
e sanksioneve në situatën individuale të ankuesve, të paktën t’I garantojë atyre një 
mbrojtje të përshtatshme kundër arbitraritetit (shih, mutatis mutandis, Nada, cituar më 
lart, § 196).
(iii)  Shkalla e detyrimeve të shtetit të paditur në rastin në fjalë

150. Duke iu referuar detyrimeve të sakta të vendosura nga Konventa mbi Zvicrën në 
rastin në fjalë, Gjykata pranon se Gjykata Federale nuk ishte në gjendje të vendoste 
mbi bazueshmërinë ose përshtatshmërinë e masave të përfshira në listën e ankuesve. 
Sa i përket përmbajtjes së sanksioneve - ngrirjes së aseteve dhe pasurisë së zyrtarëve 
të lartë të ish regjimit irakian, siç është imponuar nga paragrafi 23 i Rezolutës 1483 
(2003) - Gjykata konsideron se zgjedhja bie në rolin eminent të Këshillit të Sigurimit të 
OKB-së si vendimmarrës politik në këtë fushë. Megjithatë, para marrjes së masave të 
lartpërmendura, autoritetet zvicerane kishin për detyrë që të siguroheshin që lista nuk 
ishte arbitrare. Në vendimet e 23 Janarit 2008, Gjykata Federale u kufizua vetëm në 
verifikimin se emrat e ankuesve në të vërtetë u shfaqën në listat e hartuara nga Komiteti 
i Sanksioneve si dhe pasuritë që i përkisnin atyre, por kjo ishte e pamjaftueshme për të 
siguruar që ankuesit nuk ishin shënuar në mënyrë arbitrare.

151. Ankuesit duhet, përkundrazi, të kenë të paktën një mundësi të mirëfilltë për të paraqitur 
dëshmi të përshtatshme në një gjykatë, për të shqyrtuar në themel, të kërkojnë të tregojnë 
se përfshirja e tyre në listat e kundërshtuara kanë qenë arbitrare. Sidoqoftë, ky nuk ishte 
rasti. Fakti që, ndryshe nga situata në Nada (ibid., § 187), ankuesit në rastin në fjalë nuk 
u paraqitën, as në Gjykatën Federale Zvicerane apo në këtë Gjykatë ndonjë argument të 
saktë për të treguar se ato nuk duhej të ishin përfshirë në listën e hartuar nga Komiteti i 
Sanksioneve nuk bën dallim në këtë analizë, pasi që asnjë autorizim i tillë në anën e tyre 
nuk është mbështetur nga autoritetet zvicerane në refuzimin e shqyrtimit të ankesave të 
tyre. Rrjedhimisht, thelbi i të drejtës së ankuesve për qasje në gjykatë është dëmtuar.
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152. Gjykata do të theksojë më tej se ankuesit kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë subjekt i 
kufizimeve të mëdha. Konfiskimi i aseteve të tyre ishte urdhëruar më 16 Nëntor 2006. 
Rrjedhimisht, ato kanë qenë të privuar nga aksesi në pasuritë e tyre për një periudhë 
të gjatë kohore, edhe pse vendimi për konfiskim nuk është zbatuar ende. Fakti që ka 
mbetur krejtësisht e pamundur që ata të sfidojnë masën e konfiskimit për shumë vite 
është vështirë të përfytyrohet në një shoqëri demokratike (shih, mutatis mutandis, Nada, 
cituar më lart, § 186, shih gjithashtu, për natyrën themelore të së drejtës së qasjes 
në gjykatë, vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe gjykatat e brendshme 
përmendur në paragrafët 59-65 dhe 70-77 më lart).

153. Gjykata vëren se sistemi i sanksioneve të OKB-së, dhe në veçanti procedura për listimin 
e individëve dhe personave juridikë dhe mënyra e trajtimit të kërkesave të çregjistrimit 
nga lista, ka marrë kritika shumë serioze, të përsëritura dhe të vazhdueshme nga 
Raportuesit Special të Kombeve të Bashkuara (shih paragrafët 52-55 më lart), gjithashtu 
të shpërndara nga burime jashtë kësaj organizate. Një burim i tillë është Asambleja 
Parlamentare e Këshillit të Evropës, përmes Rezolutës 1597 (2008) (shih paragrafin 
58 më lart). Kritika të tilla janë shprehur edhe nga një numër i gjykatave, siç është 
Gjykata Evropiane e Drejtësisë, Gjykata Supreme e Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjykata 
Federale e Kanadasë (shih paragrafët 59-65 dhe 70-77 më lart). Vetë Qeveria e paditur 
ka pranuar se sistemi i aplikueshëm në rastin aktual, madje edhe në formën e tij të 
përmirësuar pas Rezolutës 1730 (2006), duke u mundësuar ankuesve të aplikojnë në një 
“pikë fokale” për fshirjen e emrave të tyre nga listat e Këshillit të Sigurimit nuk ofrojnë 
mbrojtje të kënaqshme (shih paragrafin 114 më lart). Qasja në këto procedura nuk mund 
të zëvendësojë kështu shqyrtimin e duhur gjyqësor në nivelin e shtetit të paditur apo 
edhe pjesërisht të kompensojë mungesën e shqyrtimit të tillë.

154. Për më tepër, Gjykata vëren se autoritetet Zvicerane kanë marrë masa të caktuara praktike 
me qëllim përmirësimin e situatës së ankuesve, duke treguar kështu që Rezoluta 1483 
(2003) mund të aplikohet me një shkallë fleksibiliteti (shih paragrafët 31-32 dhe 34 
më lart). Megjithatë, këto masa nuk ishin të mjaftueshme në dritën e detyrimeve të 
sipërpërmendura për Zvicrën sipas nenit 6 § 1 të Konventës.

155. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të 
Konventës në rastin në fjalë.

III. ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

156. Neni 41 I Konventës parashikon:
“Kur Gjyakata 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 vëtëm 
një ndreqje e pjesshme, Gjykata, kur është e nevojshme, I akordon shpërblim të drejtë 
palës së dëmtuar.”

157. Ashtu si para Dhomës, ankuesit kërkuan nga Gjykata që të konstatohej se çështja e 
zbatimit të kompensimit të drejtë nuk ishte gati për vendim dhe se ajo duhet të 
rezervohej në përputhje me Rregullën 75 të Rregullores së Gjykatës, në rast se vendimet 
e konfiskimit zbatoheshin nga Zvicra në një fazë të mëvonshme.

158. Qeveria e paditur mendon se e vetmja çështje kontestuese në çështjen në fjalë ishte 
nëse ankuesit kishin pasur qasje në gjykatë për qëllimet e nenit 6 § 1. Ata argumentuan 
që, nëse Gjykata do të gjente një shkelje të asaj garancie, një konstatim i tillë nuk do të 
kishte ndonjë ndikim në çështjen e legjitimitetit të pretendimeve të ankuesve lidhur me 
pasuritë e ngrira.
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159. Gjykata ndan mendimin e Qeverisë së paditur dhe konstaton se nuk ka lidhje shkakësore 
ndërmjet gjetjes së shkeljes së nenit 6 § 1 dhe pretendimit për dëmin material, 
ekzistencën e një dëmi të tillë të mbetur për kohën thjesht hipotetike. Gjykata më tej 
vëren se ankuesit nuk kanë kërkuar as kompensim për dëmin jomaterial, as rimbursimin 
e kostove dhe shpenzimeve të tyre.

160. Në këto rrethana, Gjykata është e mendimit se nuk është e përshtatshme të rezervohet 
çështja e shpërblimit të drejtë dhe hedh poshtë kërkesën e ankuesve për këtë qëllim. 
Rrjedhimisht, konstaton se nuk parashikohet shuma sipas nenit 41 të Konventës.

PËR KËTO ARSYE GJYKATA

1.   Hedh poshtë, njëzëri, kundërshtimet paraprake të Qeverisë së paditur në lidhje me 
papajtueshmërinë e pretenduar ratione personae dhe ratione materiae të kërkesës me 
dispozitat e Konventës;

2.   Vendosi, me pesëmbëdhjetë vota pro dhe dy kundër, se ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të 
Konventës;

3.  Rrëzon njëzëri, kërkesën e ankuesve për shpërblimin e drejtë.

Hartuar në gjuhën angleze dhe në frëngjisht, dhe u zhvillua në një seancë dëgjimore në 
Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 21 Qershor 2016.

Johan Calleëaert Mirjana Lazarova Trajkovska 
       Zëvendës Regjistër  Presidente

Në pajtim me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
ankesat e mëposhtme janë bashkëngjitur këtij vendimi:

(a)  Mendimi Alternativ i gjyqtarit Pinto de Albuquerque, i cili u bashkua me gjyqtarët 
Hajiyev, Pejçal dhe Dedov;

(b)  Opinioni i Gjykatësit Sicilianos;
(c) Mendimi Alternativ i gjyqtarit Keller;
(d)  Opinioni i Gjykatësit Kūris;
(e)  Mendim pjesërisht mospajtues i gjyqtarit Ziemele;
(f)  Mendimi kundërshtues i gjyqtarit Nuβberger.

M.L.T. 
J.C.
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OPINIONI ALTERNATIV I GJYQTARIT PINTO DE ALBUQUERQUE, 
BASHKUAR ME GJYKATËSIT AJIYEV, PEJCHAL DHE DEDOV
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I.  Prezantim (§ 1)

1.   Unë bashkohem me shumicën në gjetjen e një shkelje të nenit 6 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut (“Konventa”). Por unë nuk pajtohem me një pjesë 
të konsiderueshme të arsyetimit të tyre për këtë gjetje. Në kundërshtim me ato të 
shumicës që lexonin në Rezolutën 1483 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 
Bashkuara (“Këshilli i Sigurimit”)182shumë më tepër se sa garantohej ose madje lejohej, 
konflikti normativ midis detyrimit të shtetit të paditur për të zbatuar Rezolutën 1483 
dhe detyrimin e saj respektoj të drejtën e ankuesve për qasje në një gjykatë më duket 
të jetë e pashmangshme. Për të zgjidhur këtë konflikt normativ, mendimi im merret 
në pjesën e parë me origjinën e konfliktit, duke analizuar nga njëra anë kuadrin ligjor 
përkatës të Kombeve të Bashkuara, përkatësisht nenin 103 të Kartës së Kombeve të 
Bashkuara (“Karta”), dhe Rezoluta 1483, dhe nga ana tjetër, e drejta për qasje në një 
gjykatë në të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe penale, në të drejtën ndërkombëtare 
për të drejtat e njeriut dhe në të drejtën evropiane për të drejtat e njeriut. Pjesa e dytë e 
opinionit i kushtohet zgjidhjes së konfliktit normativ midis detyrimeve të Rezolutës së 
Këshillit të Sigurimit dhe detyrimeve që rrjedhin nga traktatet e të drejtave të njeriut, 
dhe më saktësisht ndërmjet detyrimeve që rezultojnë respektivisht nga Rezoluta 1483 
dhe nga Neni 6 i Konventës. Pas diskutimit të dy zgjidhjeve rrënjësisht të kundërta, të 
përbërë nga prevalenca e të parëve mbi këto të fundit dhe anasjelltas, dhe zgjidhja e tretë 
e shmangies së konfliktit, unë parashtrova rezervimet e mia në lidhje me zgjidhjen e 
vendimit të tanishëm. Së fundi, duke u bazuar në këtë kritikë, unë propozoj një zgjidhje 
tjetër për konfliktin normativ, bazuar në premisën e natyrës kushtetuese të Konventës.
Marrja e Konventës seriozisht garanton zbatimin e metodologjisë krahasuese183 analitike 
të Bosforit në detyrimet e Kartës së OKB-së.Mendimi përfundon, në bazë të kësaj 
metodologjie, se neni 6 i Konventës është shkelur me të vërtetë në rastin në fjalë.

Pjesa e Parë – Origjina e konfliktit normativ (§§ 237)

II.  Kuadri ligjor I Kombeve të Bashkuara (§§ 227)

A.  Interpretime i nenit 103 të Kartës (§§ 28)

(i) Natyra e rregullës (§ 2)
2.   Neni 103 i Kartës nuk është një rregull parësor i detyrimit, por një rregull dytësor 

për konfliktet normative ndërmjet detyrimeve konkrete që rrjedhin nga Karta dhe 
atyre që rezultojnë nga marrëveshje të tjera ndërkombëtare184. Konflikti zgjidhet nga 
një rregull i përparësisë, i cili i jep përparësi të parave mbi këtë të fundit, me qëllim 
të ruajtjes së efikasitetit dhe integritetit të sistemit ligjor të Kombeve të Bashkuara. 
Ashtu si neni 30 i Konventës mbi Ligjin e Traktateve (Konventa e Vjenës), Neni 46 
i Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR), Neni 131 i 
Kartës së Organizatës së Shteteve Amerikane të vitit 1948 (Karta e OAS) dhe parimi i 

182  Rezoluta 1483 (2003) e Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi situatën midis Irakut dhe Kuvajtit, 22 maj 2003, S 
/ RES / 1483 (2003).
183  Shih Bosfor Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi kundër Irlandës [GC], nr.45036/98, GJEDNJ 2005-VI 
(“Bosfor”).
184  Është I dukshëm roli i Gjykatës për të interpretuar nenin 103 të Kartës dhe rezolutën e zbatueshme për qëllimet e 
çështjes për të shqyrtuar nëse ka pasur një bazë të besueshme në instrumente të tilla për çështjet e kontestuara para 
tij (shih, mutatis mutandis, Behrami dhe Behrami kundër Francës dhe Saramati kundër Francës, Gjermanisë dhe 
Norvegjisë (vendim) [GC], nr. 71412/01 dhe 78166/01, § 122, 2 Maj 2007 (“Behrami”).
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shtatë i Deklaratës mbi Parimet e të Drejtës Ndërkombëtare në lidhje me Marrëdhëniet 
Miqësore dhe Bashkëpunimin midis Shteteve në pajtim me Kartën e Kombeve të 
Bashkuara185, sundimi i konfliktit të Kartës nuk përcakton abrogimin ipso jure apo 
edhe de facto pezullimin e konfliktit ndërkombëtar traktat ose marrëveshje. Obligimi 
mbizotërues thjesht heq mënjanë detyrimin kontradiktor, vlefshmëria e së cilës mbetet 
e paprekur.Përveç kësaj, mosrespektimi i detyrimit kontradiktor nuk sjell përgjegjësi, 
përderisa konflikti normativ vazhdon186.
(ii)  Qëllimi I rregullës (§§ 3-4)

3.   Qëllimi i rregullave përfshin, nga njëra anë, të gjitha detyrimet që rrjedhin nga dispozitat 
e Kartës dhe vendimet detyruese të organeve të Kombeve të Bashkuara, të tilla si rezolutat 
e Këshillit të Sigurimit të miratuara sipas Kreut VII të Kartës187 dhe, nga ana tjetër, të 
gjitha detyrimet që rrjedhin nga traktatet dhe marrëveshjet dypalëshe ose shumëpalëshe, 
ose marrëveshjet, përfshirë marrëveshjet dhe paktet me shtetet që nuk janë anëtarë 
të OKB-së188, si dhe detyrimet që rrjedhin nga e drejta zakonore ndërkombëtare189. 
Obligimet që rrjedhin nga traktatet themeluese të organizatave ndërkombëtare dhe 
rajonale dukshëm janë trajtuar edhe me nenin 103, edhe pse këto organizata nuk janë 
palë në Kartë.Aq më tepër që rregulli shtrihet në detyrimet ligjore ose kontraktuale të 
lidhura nga një shtet në lidhje me një individ ose subjekt privat190. Me fjalë të tjera, 
rezolutat e Këshillit të Sigurimit mund të krijojnë detyrime për çdo shtet, organizatë 
ndërkombëtare ose rajonale, subjekt privat ose individ, të cilat mbizotërojnë në një 
situatë specifike të drejtat ose detyrimet e mëparshme ose të ardhshme sipas një traktati 
ose natyre zakonore, legjislative ose kontraktuale.

4.  Prandaj, fushëveprimi i rregullave përfshin konfliktin midis detyrimeve të Kartës dhe 
detyrimeve kushtetuese, domethënë, detyrimeve që rrjedhin nga korniza kushtetuese e 
një shteti. Në rendin juridik ndërkombëtar, një shtet nuk mund të paraqesë të drejtën e 
tij të brendshme, duke përfshirë Kushtetutën e tij, me qëllim shmangien e detyrimeve që 
i takojnë atij sipas ligjit të zbatueshëm ndërkombëtar dhe më së shumti sipas Kartës191.
Angazhimet kushtetuese nuk mund të shërbejnë për të anashkaluar angazhimet e ligjit 
ndërkombëtar. Autoriteti mbizotërues i detyrimeve ndërkombëtare mbi ligjin vendas, 

185  A/RES/25/2625, 24 Tetor 1970
186  Neni 59 i Komisionit Ndërkombëtar të Drejtësisë (ILC) Draft Artikuj mbi Përgjegjësinë e Shteteve për Veprat 
Ndërkombëtare të Keqta, me komente, Libri vjetor i Komisionit Ndërkombëtar të Drejtësisë, 2001, vol. II, Pjesa e 
Dyte
187   Shih Aktivitetet Ushtarake dhe Paramilitare kundër Nikaraguas (Nikaragua kundër Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës), Juridiksioni dhe Pranueshmëria, Vendimi, Raportet e ICJ-së 1984, f. 392, § 107, dhe “Fragmentimi i së 
Drejtës Ndërkombëtare: Vështirësitë që lindin nga diversifikimi dhe zgjerimi i së drejtës ndërkombëtare”, Raporti 
i Grupit Studimor të Komisionit Ndërkombëtar të Drejtësisë, A / CN.4 / L.682, 13 Prill 2006 (“ Raporti ILC për 
fragmentimin “), §§ 331-332.
188  Kjo qartë e lë hapur çështjen e përgjegjësisë ndaj shteteve joanëtare, si rezultat i zbatimit të nenit 103 (Raporti ILC 
mbi Fragmentimin, cituar më lart, § 343).
189  Raporti i ILC-së mbi fragmentimin, cituar më lart, § 345.
190   Ibid., § 355. Këshilli i Sigurimit shpesh u bën thirrje të gjitha shteteve, duke përfshirë edhe shtetet që nuk janë 
anëtare të Kombeve të Bashkuara, «të veprojnë në mënyrë rigoroze në përputhje me dispozitat e kësaj rezolute, 
pavarësisht ekzistencës së ndonjë të drejte apo detyrimi të dhënë ose të imponuar (shih, për shembull, Rezolutat 661 
(1990), 748 (1992), 757 (1992), një numër i caktuar i marrëveshjeve ndërkombëtare, 917 (1994), 1267 (1999), 1306 
(2000)). Kjo praktikë është pranuar nga Bashkimi Evropian (shih, për shembull, Neni 8 i Rregullores së Këshillit 
(EC) Nr. 1263/94, datë 30 Maj 1994).
191   Shih Trajtimin e shtetasve Polakë dhe personave të tjerë me origjinë polake ose fjalimin në territorin e Danzigut, 
Mendimi Këshillëdhënës, 1932, PCIJ, Seria A / B, Nr. 44 (4 shkurt), f. 24, dhe Zbatueshmëria e Detyrimit për 
Arbitrar sipas Nenit 21 të Marrëveshjes së Shtabit të Kombeve të Bashkuara të 26 Qershorit 1947, Opinion 
Këshillimor, Raportet e ICJ-së 1988, f. 12, § 57. Neni 27 i Konventës së Vienës konfirmon një rregull të gjatë të 
së drejtës ndërkombëtare zakonore, të rishikuar nga neni 3 i projektligjeve të ILC-së mbi përgjegjësinë shtetërore.
Raporti ILC mbi fragmentimin, cituar më lart, § 331.
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duke përfshirë të drejtën kushtetuese, është theksuar veçanërisht në fushën e të drejtës 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, duke pasur parasysh natyrën e të drejtave të 
njeriut si një çështje që nuk është e rezervuar për juridiksionin e brendshëm të shteteve 
(Neni 2 § 7 të Kartës) dhe fakti që traktatet e të drejtave të njeriut jo vetëm që lidhin 
Shtetet Palë, por edhe njohin të drejtat dhe liritë e qytetarëve brenda juridiksionit të 
Shteteve Palë (shih, për shembull, Neni 1 i Konventës).
(iii) Kufizime të brendshme dhe të jashtme ndaj zbatueshmërisë së rregullit (§§ 56)

5.   Ekzistojnë kufizime të brendshme dhe të jashtme ndaj zbatueshmërisë së rregullave të 
përcaktuara në nenin 103. Së pari dhe më kryesorja, neni 103 presupozon vlefshmërinë 
e detyrimeve në fjalë.Në rast të veprimeve ultra vires192 ose kundër qëllimeve të Kartës, 
dispozita vetë nuk hyn në lojë.Kjo nuk është aq shumë një përjashtim nga rregulli, por 
një kërkesë e brendshme për zbatueshmërinë e tij.Kështu, për shembull, rezolutat e 
Këshillit të Sigurimit të cilat në mënyrë flagrante kundërshtojnë qëllimet dhe parimet e 
Kombeve të Bashkuara (neni 24 § 2 i Kartës) nuk përfitojnë nga rregulli i përparësisë.
Përpara zbatimit të rregullave të nenit 103, vlefshmëria e brendshme e rezolutës duhet 
të kontrollohet.

6.   Një kufizim i vërtetë i jashtëm ndaj zbatueshmërisë së rregullave të përcaktuara në nenin 
103 është jus cogens193, artikulimi më autoritar i të cilave është ende lista e Gjykatës 
Ndërkombëtare të Drejtësisë (ICJ) në rastin e Traction të Barcelonës194. Për shembull, 
rezolutat e Këshillit të Sigurimit që shkelin jus cogen janë të pavlefshme në vetvete 
dhe prandaj nuk kërkojnë zbatimin e nenit 103195.Kështu, përpara zbatimit të nenit 103, 
vlefshmëria e jashtme e rezolutës së Këshillit të Sigurimit duhet gjithashtu të testohet.
(iv)  Konstitucionalizimi i Kartës? (§§ 78)

7.  Individët që janë epiqendra e të drejtës ndërkombëtare, të drejtat e njeriut janë sot 
faktori qendror i legjitimitetit të së drejtës ndërkombëtare. Ashtu si një Esperanto e re 
universale, gjuha e ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut është në qendër të individit, 
jo në qendër të Shtetit. Roli kryesor i sovranitetit është përgjegjësia për të mbrojtur 
të drejtat e njeriut196.Marrëdhëniet ndërmjet një shteti dhe shtetasve të saj nuk shihen 
më si në të kaluarën, si një çështje thjesht vendore. Revolucioni Kopernikan që ligji 
ndërkombëtar ndeshej me lindjen e Besëlidhjeve të Binjakëve të të Drejtave të Njeriut 
dhe homologëve të tyre rajonalë krijuan një rrëfim të ri në të drejtën ndërkombëtare 
me sugjerime kushtetuese, duke mbajtur forcën197 e vet kundërfaktuale. Zhvillime të 
dukshme në ligjin e traktateve të organizatave ndërkombëtare dhe rajonale në zhvillim, 
dhe sidomos Komunitetet Evropiane, avancuan procesin e konstitucionalizimit të së 
drejtës ndërkombëtare. Dokumenti Botëror i Rezultateve të Samitit të vitit 2005 solli 
këtë proces në një pikë pa kthim, tema që ka arritur statusin e një locus classicus në të 
drejtën ndërkombëtare198.

192  Raporti ILC mbi fragmentimin, cituar më lart, § 331. Meqenëse Karta është miratuar përpara hyrjes në fuqi të nenit 
53 të Konventës së Vjenës, marrëdhënia midis Kartës dhe jus cogens rregullohet nga e drejta ndërkombëtare zakonore
193  Meqenëse Karta është miratuar përpara hyrjes në fuqi të nenit 53 të Konventës së Vjenës, marrëdhënia midis 
Kartës dhe jus cogens rregullohet nga e drejta ndërkombëtare zakonore.
194  Shihni Traction, Light and Power Company, Limited (Belgjika kundër Spanjës) (Faza e Dytë), Vendimi, Raportet 
e ICJ 1970, f. 3, § 34. Pavarësisht nga gjuha erga omnes, shembujt e dhënë janë padyshim jus cogens
195   Raporti ILC mbi fragmentimin, cituar më lart, § 346.
196   Shih mendimin tim në Sargsyan kundër Azerbajxhanit [GC], nr. 40167/06, GJEDNJ 2015
197   Në fakt, që në vitin 1932, Kelsen pohoi se çështjet tradicionale në fushën e të drejtës kushtetuese, siç janë detyrat 
e një shteti në raport me qytetarët e saj, mund të kapen nga e drejta ndërkombëtare dhe për këtë arsye zhvillimi i një 
mbrojtje ndërkombëtare të të drejtave të njeriut (François Rigaux, «Hans Kelsen mbi të Drejtën Ndërkombëtare», 
EJIL 9 (1998), f.333).
198   Shih Rezolutën 60/1 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, të datës 16 Shtator 2005, e cila miratoi dokumentin 
në fjalë (A / RES / 60/1).
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8.   Edhe pse kushtetuta gradualisht është shkëputur nga shtetësia, koha e konstitucionalizmit 
global nuk ka ardhur akoma. Karta ende nuk e përmbush funksionin e dyfishtë të 
një Kushtetute, si burim themelor, jo-burim i ligjit dhe kufiri primar për ushtrimin e 
pushtetit publik dhe përdorimin e forcës publike. As parimi i specialitetit të organizatave 
ndërkombëtare, as mungesa e një territori dhe një popullësie të përhershme nuk janë 
faktorë vendimtarë në këtë kontekst. Arsyet për vrimat e zeza kushtetuese brenda 
Kombeve të Bashkuara janë të dyfishta. Nga njëra anë, Gjykata Ndërkombëtare 
e Drejtësisë nuk ka marrë ende hapin e saj Marbury, duke dorëzuar organet dhe 
zyrtarët e Kombeve të Bashkuara dhe në veçanti organin më të rëndësishëm politik 
dhe legjislativ, Këshillin e Sigurimit, për një kontroll efektiv kushtetues199. Nga ana 
tjetër, rekomandimet e Komitetit të të Drejtave të Njeriut sipas protokollit të parë 
opsional të ICCPR-së nuk sigurojnë një sistem mbrojtës të të drejtave të njeriut të 
detyrueshme, si garanci për një kufizim efektiv të fuqisë publike dhe forcës publike. 
Arritja e bashkëpunimit ndërkombëtar në promovimin dhe inkurajimin e respektimit të 
të drejtave të njeriut dhe lirive themelore për të gjithë (Neni 1 § 3 i Kartës dhe ICCPR, 
paragrafi i katërt i preambulës) nuk mjafton për të kompensuar mungesën e kufizimeve 
specifike të të drejtave të njeriut në Charter. Deri në ditën e krijimit të Gjykatës Botërore 
për të Drejtat e Njeriut, me juridiksion të detyrueshëm për të dy organet dhe zyrtarët 
e Kombeve të Bashkuara dhe anëtarët e saj, ose Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë 
fiton juridiksionin e detyrueshëm në këto çështje, Kombet e Bashkuara nuk do të kenë 
një kushtetutë natyrale. Meqenëse gjërat ekzistojnë, mund të ketë një burim themelor 
ligjor të Kombeve të Bashkuara, por nuk ekziston ende një kushtetutë e vërtetë globale, 
në mungesë të kufizimeve të të drejtave të njeriut për ushtrimin e pushtetit publik dhe 
përdorimin e tyre e të forcës publike. Pra, Karta e Kombeve të Bashkuara ende nuk e 
ka fituar natyrën e Kushtetutës për bashkësinë ndërkombëtare dhe rrjedhimisht nuk ka 
lidhje hierarkike midis detyrimeve të Kartës dhe detyrimeve që rrjedhin nga traktatet 
dhe marrëveshjet e tjera ndërkombëtare, veçanërisht marrëveshjet e të drejtave të njeriut.

B.  Interpretimi i Rezolutës 1483 (§§ 924)

(i)  Interpretimi tekstual (§§ 912)
9.   Shumica argumentojnë se domethënia e zakonshme e gjuhës së përdorur në Rezolutat 

1483 (2003)200 dhe 1518 (2003) nuk e ka ndaluar në mënyrë eksplicite mbikëqyrjen 
gjyqësore të masave të marra në nivel kombëtar në pajtim me të parën e këtyre 
Rezolutave201. Duke pasur parasysh rregullat e interpretimit të rezolutave të Këshillit të 
Sigurimit, lutem të bëj dallimin202.

199  Referenca është padyshim Marbury k. Madison, 5 U.S. 137 (1803). Për konceptimin e kompetencave të GJND-
së, shih Pasojat Ligjore për Shtetet e Pranisë së Vazhduar të Afrikës së Jugut në Namibi (Afrika Jugperëndimore) 
pavarësisht Rezolutës 276 të Këshillit të Sigurimit (1970), Mendimit Këshillues, Raportit të ICJ 1971, f. 16, § 
89, dhe aktgjykimeve të Gjykatës Administrative të I.L.O. me ankesat e bëra kundër U.N.E.S.C.O., Mendimi 
Këshillëdhënës i 23 Tetorit 1956: Raportet e ICJ-së 1956, f. 77 në f. 85.
200  Rezoluta 1518 e Këshillit të Sigurimit (2003), 24 Nëntor 2003, S / RES / 1518 (2003).
201  Shih paragrafin 143 të vendimit 
202  Praktika gjyqësore ndërkombëtare dhe opinioni shkencor kanë afirmuar rregulla të caktuara të interpretimit të 
rezolutave të Këshillit të Sigurimit, të cilat rrjedhin kryesisht nga zbatimi i përshtatshëm i rregullave të Konventës 
së Vjenës mbi interpretimin (shih Pasojat Ligjore për Shtetet, cituar më lart, faqe 53, i Interpretimit dhe Zbatimit të 
Konventës së Montrealit 1971 që rrjedh nga Incidenti Ajror në Lockerbie (Libian Arab Jamahiriya kundër Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës), Masat e Përkohshme, Urdhër i 14 Prillit 1992, Raportet e ICJ 1992, fq 114; Gjykata Penale 
për ish Jugosllavinë (ICTY), Prokurori kundër Dushko Tadiq, Vendim mbi mocionin e mbrojtjes për apelimin e 
përkohshëm mbi juridiksionin, IT-94-1, 2 Tetor 1995, §§ 71-137, dhe, ndër studiuesit, Michael Wood , “Interpretimi 
i Rezolutave të Këshillit të Sigurimit”, 2 Libri vjetor Max Planck i Ligjit të Kombeve të Bashkuara 77 (1978), dhe 
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10.  Rezoluta 1483 krijoi dy masa të ndryshme konfiskimi: ajo e përcaktuar në paragrafin 23 
(a) ishte një konfiskim i pranueshëm për të gjitha fondet ose pasuritë e tjera financiare 
ose burimet ekonomike të qeverisë së mëparshme të Irakut ose organeve, që ndodhen 
jashtë Irakut; dhe tjetra që u parashtrua në paragrafin 23 (b) ishte një konfiskim i bazuar 
në detyrime të rrepta, të zbatueshme për të gjitha fondet ose pasuritë e tjera financiare 
ose burimet ekonomike të cilat ishin larguar nga Iraku ose të blera nga Saddam Hussein 
apo zyrtarë të tjerë të lartë të ish-regjimit Irakian dhe anëtarëve të tyre të ngushtë të 
familjes, duke përfshirë edhe subjektet në pronësi ose të kontrolluar në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë, prej tyre ose nga persona që veprojnë në emër të tyre 
ose në drejtimin e tyre. Këta individë dhe subjekte duhet të identifikoheshin nga një 
“komitet  sanksionesh”.

11.  Komiteti i Sanksioneve duhej të vazhdonte me identifikimin e personave të synuar 
dhe personave juridikë pa asnjë diskrecion, sipas paragrafit 19 (“do”). Po ashtu, të 
gjitha shteteve anëtare u është kërkuar të konfiskojnë fondet dhe pasuritë pa asnjë 
kompetencë diskrecionale, sipas paragrafit 23 (“do”). Në të dy rastet sipas paragrafit 
23 (a) dhe (b), nuk kishte as një tavan mbi sasinë e pasurive të konfiskuara, as një afat 
kohor për aplikueshmërinë e masave të konfiskimit. Në parim, masa e konfiskimit, me 
bartjen pasuese të pronës dhe posedimin e fondeve dhe aseteve të konfiskuara do të 
ishte përfundimtare dhe e pakthyeshme, me përjashtim të një rrugë ex post facto jo 
gjyqësore dhe joligjore, në formën e prezantimit e një “pretendimi” ndaj përfaqësuesit 
ligjor të Qeverisë së Irakut mbi fondet e “transferuara” ose aktivat e tjera financiare. 
Nuk u krijuan kritere për ushtrimin e pushtetit shqyrtues nga ana e këtij autoriteti politik.
Nuk ishte e qartë nëse “individët privatë apo subjektet joqeveritare” të cilët mund të 
paraqisnin një kërkesë ishin vetëm ato të synuara nga konfiskimi ose ndonjë person 
tjetër ose persona juridik që vepronin në emër të tyre ose nën drejtimin e tyre, ose 
kushdo tjetër me interes juridik në fondet dhe asetet e transferuara.

12.  Me qartësi të mjaftueshme, përdorimi i fjalëve të tilla si “pa vonesë” dhe “menjëherë” 
treguan se nuk kishte rrugë të tjera ligjore për të kundërshtuar konfiskimin para 
një autoriteti të pavarur, as ex ante, as ex post facto. Çdo rrugë e tillë ligjore do të 
shkaktonte “vonesa” dhe do të pengonte “transferimin” e menjëhershëm të pronës dhe 
posedimit203. Shprehja “e paraburgosur gjyqësore, administrative, ose e arbitrazhit ose e 
vendimit” i referohet vendimeve të dorëzuara para datës së rezolutës 1483 dhe që kishin 
fituar forcën e res judicata para kësaj date. Elementi i drejtpërdrejtë që garantonte këtë 
interpretim ishte sigurisht referenca në paragrafin 23 (a) deri në “datën e kësaj rezolute”.
Kështu, mbrojtja e vendimeve gjyqësore, administrative ose arbitrare “të mëparshme” 
në lidhje me pasuritë e individëve dhe subjekteve të synuara siguroi res judicata për 
vendimet përfundimtare gjyqësore, administrative ose arbitrare, që nga 22 Maj 2003.
Asetet e mbuluara nga res judicata ishin imuneedhe për t’u mos konfiskuar.

(ii)  Interpretimi teologjik (§ 13)
13.  Si preambula ashtu edhe teksti i Rezolutës 1483 parasheh vënien në lëvizje të një 

reagimi urgjent dhe uniform të bashkësisë ndërkombëtare për të financuar rimëkëmbjen 
ekonomike të Irakut pas luftës së 1990 dhe programin204 e mëtejshëm 13-vjeçar të 

Sufyan Droubi, Rezistenca e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Routledge, 2014, f. 7-10)
203  Rezoluta 1483 shmangu shprehjet “të nevojshme” ose “aty ku është e përshtatshme” të Rezolutës 1390 (2002).
204  Për interpretimin teleologjik të Rezolutave të Këshillit të Sigurimit shih Nada kundër Zvicrës [GC], nr. 10593/08, 
§ 175, GJEDNJ 2012; Yassin Abdullah Kadi dhe Al Barakaat International Foundation k. Këshillit të Bashkimit 
Evropian dhe Komisionit të Komuniteteve Evropiane u bashkuan me rastet C-402/05 P dhe C-415/05 P (“Kadi I”), 
Vendimi i Gjykatës së Drejtësisë së Komuniteteve Evropiane (HQJ), Dhoma e Madhe, 3 Shtator 2008, §§ 296-297; 
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tregtisë dhe sanksioneve financiare. Situata pas konfliktit në Irak ishte aq shqetësuese 
saqë konsiderohej një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, duke justifikuar 
masat e Kapitullit VII dhe veprimin “të menjëhershëm” nga të gjitha shtetet anëtare. 
Në këtë dritë, efikasiteti i reagimit të bashkësisë ndërkombëtare nuk mund të pengohet 
nga procedurat gjyqësore, administrative ose arbitrare të parashtruara kundër masave 
të konfiskimit.Procedurat e tilla ishin të papërputhshme në vetvete me shpejtësinë e 
kërkuar të procedurës së konfiskimit.Për më tepër, qëllimi i Këshillit të Sigurimit ishte 
sigurimi i një reagimi koheziv të bashkësisë ndërkombëtare, me qëllim shmangien 
e një qasjeje të shumëfishtë dhe të fragmentuar, varur nga veçoritë e procedurave të 
ndryshme të konfiskimit të brendshëm dhe ankesave përkatëse. Procedurat e ndryshme 
të brendshme të zgjatura që kontestojnë masat e konfiskimit do të mposhtnin vetë 
qëllimin e Rezolutës.
(iii)  Interpretimi kontekstual (§§ 1416)

14.  Rezoluta 1483 u miratua në kontekstin historik të rindërtimit të Irakut dhe infrastrukturës 
së saj ekonomike pas rënies së regjimit të Sadam Huseinit205. Në një situatë të mungesës së 
madhe të burimeve dhe një krize humanitare, zgjedhja e supozuar e Këshillit të Sigurimit 
ishte identifikimi i burimeve që duhet të transferoheshin në Fondin e Zhvillimit për 
Irakun, duke zëvendësuar disa nga sanksionet e mëparshme të “Komitetit661”, të cilat 
zyrtarisht pushuan së ekzistuari më 22 Nëntor 2003. Deri në atë datë, të gjitha ndalimet 
që lidhen me tregtinë me Irakun dhe sigurimin e burimeve financiare apo ekonomike në 
Irak, të përcaktuara me Rezolutën 661 (1990) dhe të tjera, u ndërprenë. Një vit më vonë, i 
njëjti kërcënim përcaktoi miratimin e Rezolutës 1546 (2004) mbi formimin e një qeverie 
të përkohshme sovrane të Irakut. Reagimi i bashkësisë ndërkombëtare u udhëhoq nga e 
drejta ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut, për të cilat Këshilli i Sigurimit u referohej 
në mënyrë eksplicite dhe në mënyrë të përsëritur në të dy Rezolutat 1483 dhe 1546206.

15.  Në një kontekst tjetër, atë të luftës kundër kërcënimit të terrorizmit të paraqitur nga 
Osama bin Laden dhe Talebanët, Rezoluta 1452 (2002)207 parashikonte përjashtime 
nga Rezoluta 1267 (1999)208 dhe Rezoluta 1390209 (2002) për pasuritë ose burimet 
ekonomike që ishin përcaktuar nga shteti përkatës që të jenë të domosdoshëm për 
shpenzimet themelore, pagesën e tarifave të arsyeshme profesionale dhe rimbursimin 
e shpenzimeve të shkaktuara lidhur me ofrimin e shërbimeve juridike, ose tarifat e 
shërbimit për mbajtjen ose mirëmbajtjen e fondeve të ngrira apo financimeve të tjera 
financiare, pasuritë ose burimet ekonomike, dhe shpenzimet e jashtëzakonshme. 
Rezoluta 1483 nuk parashikon përjashtime të ngjashme në përputhje me politikën e 
Këshillit të Sigurimit të orientuar drejt burimeve.210

16.  Më 24 Nëntor 2003, në Rezolutën 1518 (2003) u vendos që me efekt të menjëhershëm 

dhe Dhoma e Apelit e ICTY-s në Dushko Tadiq, cituar më lart, §§ 72-78.
205   Interpretimi kontekstual i rezolutave të Këshillit të Sigurimit është marrë gjithashtu nga Gjykata në Nadi, 
përmendur më lart, § 175, dhe nga Dhoma e Apelit e Tribunalit të Hagës në Dushko Tadić, cituar më lart, § 93.
206  Ndërsa Rezoluta 1483 (2003) kishte tre referenca për “të drejtën ndërkombëtare” dhe një referencë vetëm për “të 
drejtat e njeriut”, Rezoluta 1546 (2004) kishte dy referenca për “të drejtat e njeriut” dhe një referencë vetëm për 
“të drejtën ndërkombëtare”. Në mënyrë të konsiderueshme, Rezoluta 1390 (2002) mbi konfliktin në Afganistan nuk 
kishte asnjë referencë për “të drejtën ndërkombëtare” ose “të drejtat e njeriut”.
207  Rezoluta 1452 (2002) e Këshillit të Sigurimit mbi kërcënimet ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare të shkaktuara 
nga aktet terroriste, 20 Dhjetor 2002, S / RES / 1452 (2002).
208  Rezoluta 1267 (1999) e Këshillit të Sigurimit të miratuar nga Këshilli i Sigurimit në mbledhjen e tij të 4051-të më 
15 Tetor 1999, S / RES / 1267 (1999)
209  Rezoluta e Këshillit të Sigurimit 1390 (2002) mbi situatën në Afganistan, 16 Janar 2002, S / RES / 1390 (2002).
210  Konsultimi i faqes së internetit të Komisionit të Sanksioneve të 1518-ës konfirmon se nuk janë parashikuar 
përjashtime për ngrirjen e aseteve (“asnjë”); https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/ 1518 (qasur më 22 Prill 
2016).
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të krijohej një Komitet i Këshillit të Sigurimit (“Komiteti i 1518”), i përbërë nga të 
gjithë anëtarët e Këshillit, në paragrafin 19 të Rezolutës 1483, individët dhe subjektet 
e përmendura në paragrafin 23 të asaj Rezolute, dhe të miratojnë udhëzimet211 dhe 
përkufizimet212 e miratuara më parë nga Komiteti i themeluar në bazë të paragrafit 6 të 
Rezolutës 661 (1990). “Udhëzimet për zbatimin e paragrafëve 19 dhe 23 të rezolutës 
1483 (2003)” ofruan indikacione të shkurtra lidhur me procedurën e vendimmarrjes së 
Komitetit. Një “dokument mbi zbatimin e paragrafit 23 të Rezolutës 1483 (2003)”, i 
cili ishte “jo ligjërisht i detyrueshëm”, por u diskutua mes anëtarëve të Komitetit dhe 
“reflekton mirëkuptimin e tyre të përbashkët”, u zgjerua në interpretimin e përkufizimeve 
të caktuara të Rezolutës 1483. 
(iv)  Interpretimi sistematik (§§ 1724)

17.  Në Deklaratën e Samitit Botëror 2005, Asambleja e Përgjithshme i bëri thirrje Këshillit të 
Sigurimit, me mbështetjen e Sekretarit të Përgjithshëm, që të sigurohej që ishin vendosur 
procedura të drejta dhe të qarta për vendosjen dhe heqjen e masave sanksionuese, duke 
përfshirë dhënien e përjashtimeve humanitare213.Përgjigja e Këshillit të Sigurimit ndaj 
thirrjes së Vienës ishte e diferencuar. Në shumicën e rasteve, ajo krijoi një pikë fokale për 
të shqyrtuar kërkesat për heqjen nga lista e sanksioneve të Komiteteve të mëposhtme: 
751 (1992) dhe 1907 (2009) në lidhje me Somalinë dhe Eritrea; 1518 (2003); 1521 
(2003) në lidhje me Libinë; 1533 (2004) në lidhje me Republikën Demokratike të 
Kongos; 1572 (2004) në lidhje me Bregun e Fildishtë; 1591 (2005) lidhur me Sudanin; 
1636 (2005); 1718 (2006); 1970 (2011) në lidhje me Libinë; 1988 (2011); 2048 (2012) 
në lidhje me Guinea-Bissau; 2127 (2013) lidhur me Republikën e Afrikës Qendrore; 
2140 (2014); dhe 2206 (2015) në lidhje me Sudanin e Jugut. Zyra e Avokatit të Popullit 
u krijua për individët në listën e Komitetit 1267/1989/2253 (“Lista e Sanksioneve të 
ISIL (Da’esh) dhe Al-Kaidës”)214. Këto dy përgjigje ofruan qasje krejtësisht të ndryshme 
për të njëjtin probleme ligjore. Një interpretim logjik dhe sistematik i ndërveprimit të 
tyre është i nevojshëm për të kapur me të vërtetë kuptimin e secilit prej tyre215.

18. Më 14 Dhjetor 2005, Komiteti i ri “1518” miratoi “Udhëzimet e Çregjistrimit nga lista” 
të saj216. Më pas, Rezoluta 1730 (2006)217 miratoi procedurën e çregjistrimit nga lista 
dhe kërkoi krijimin në Sekretariatin e Këshillit të Sigurimit të një Pika Fokale për të 
marrë kërkesa për çregjistrim nga lista dhe për të kryer funksionin e një ndërmjetësi 
ndërmjet kërkuesit dhe Komitetit. Personat e interesuar mund të bëjnë kërkesa të tilla 
ose nëpërmjet Pikave Fokale ose nëpërmjet Shtetit të tyre të shtetësisë ose vendbanimit. 
Pika fokale ishte përgjegjëse për përcjelljen e kërkesave të tilla qeverive (të caktuara) 
dhe qeverisë (së) të shtetësisë dhe vendbanimit. Këto të fundit, para çdo rekomandimi 
për çregjistrim nga lista, duhet të konsultoheshin me qeverinë që fillimisht e caktoi 
personin për t’u përfshirë në listë. Nëse çregjistrimi nga lista më pas ishte rekomanduar, 
me shkrim dhe me arsye, nga një prej këtyre qeverive pas konsultimit, kërkesa duhej 

211  Shih SC/7791 IK/365 of 12 Qershor 2003
212  Shih SC/7831 IK/372 of 29 Korrik 2003
213   Rezoluta UNGA cituar më lart, § 109
214  Rezoluta e Këshillit të Sigurimit 2253 (2015), ISIL (Da’esh) dhe Lista Sanksionet e Al-Kaidës, 17 Dhjetor 2015, 
S / RES / 2253 (2015).
215  Në interpretimin logjik dhe sistematik të Rezolutave të Këshillit të Sigurimit, shih Dhoma e Apelit e ICTY në 
Dushko Tadiq, cituar më lart, § 83.
216  Udhëzimet “Çregjistrim nga lista Guidelines” të Komitetit 1518, të publikuara në faqen e saj të internetit, fillojnë 
me fjalët “pa paragjykuar procedurat në dispozicion”, por nuk është dhënë asnjë specifikim tjetër.
Shikoni https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials/çregjistrim nga lista-guidelines
 (të mundësuara më 11 Maj 2016).
217  Rezoluta 1730 e Këshillit të Sigurimit (2006), Çështjet e përgjithshme që lidhen me sanksionet, 19 Dhjetor 2006, 
S / RES / 1730 (2006).
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të vendoset në rendin e ditës të Komitetit nga kryetari i saj. Megjithatë, nëse njëra nga 
këto qeveri kundërshtoi kërkesën për çregjistrimin nga lista, Pika Fokale do ta informojë 
Komitetin dhe do të sigurojë kopjet e kërkesës. Çdo anëtar i Komisionit i cili posedon 
informata në mbështetje të kërkesës për çregjistrim është inkurajuar, por jo i detyruar, që 
ta ndajë këtë informacion me qeveritë. Shteti përcaktues nuk ishte i detyruar të zbulonte 
ndonjë informacion shfajësues tek Komiteti. Nëse, pas tre muajsh, asnjë nga qeveritë 
që shqyrtojnë kërkesën për heqjen e listës nuk ka komentuar, çdo anëtar i Komitetit 
mundet, pas konsultimit me qeveritë përkatëse, të rekomandojë zhdukjen duke dërguar 
kërkesën tek kryetari i Komitetit. Nëse pas një muaji, asnjë anëtar i Komisionit nuk 
rekomandoi çregjistrimin, kërkesa do të konsiderohej e refuzuar. Komiteti gjithashtu ka 
të drejtë të pranojë kërkesën dhe të fshijë emrin e personit nga lista.

Megjithëse preambula e saj i referohej “dhënies së përjashtimeve humanitare”, 
teksti i Rezolutës 1730 (2006) nuk përmbante ndonjë referencë për “përjashtime” të 
tilla. Ende në vitin 2006, një tjetër përmirësim i rëndësishëm u shtua nga Rezoluta 1735 
(2006)218. Kur propozuan emra për Komitetin për përfshirje në Listën e Konsoliduar, 
shtetet duhej të jepin një deklaratë të rastit, duke ofruar sa më shumë detaje të jetë e 
mundur mbi bazë të listës.

19.   Viti 2008 u tregua si një annus horribilis për mekanizmin e sanksioneve. Pas tre kritikave 
të drejtpërdrejta, ndonjëherë edhe kaustike, nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të 
Evropës më 23 Janar («Një procedurë e tillë u bë tërësisht arbitrare dhe nuk kishte asnjë 
besueshmëri»219), Gjykata e Drejtësisë e Komuniteteve Europiane më 3 Shtator220 dhe 
Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut (HRC) më 29 Dhjetor221, 
Këshilli i Sigurisë më në fund vendosi të ndërmarrë veprime serioze për të zbutur rrënjët 
e kritikës politike dhe gjyqësore. Në luftën kundër al-Kaidës, Osama bin Ladenit dhe 
talebanëve, si dhe individëve, grupeve, ndërmarrjeve dhe entiteteve të tjera që lidhen 
me to, Rezoluta 1904 (2009)222 vendosi që, kur shqyrtoi kërkesat e çregjistrimit nga 
lista, Komiteti duhet të asistohet nga Zyra e Avokatit të Popullit.223 Avokati i Popullit do 
t’i kryejë këto detyra në mënyrë të pavarur dhe të paanshme dhe nuk do të kërkojë as 
të marrë udhëzime nga asnjë qeveri224. Avokati i Popullit nuk kishte fuqi për të anuluar 

218  Rezoluta 1735 e Këshillit të Sigurimit (2006), Kërcënimet për Paqen dhe Sigurinë Ndërkombëtare të Shkaktuar 
nga Aktet Terroriste, 22 Dhjetor 2006, S / RES / 1735 (2006).
219  Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës (PACE), Rezoluta 1597 (2008), Këshilli i Sigurimit i Kombeve të 
Bashkuara dhe Listat e zeza të Bashkimit Evropian, 23 Janar 2008, § 6.1.
220  Kadi I, 3 Shtator 2008, cituar më lart
221   Komunikimi HRC Nr. 1472/2006, CCPR/C/94/D/1472/2006, 29 Dhjetor  2008.
222  Rezoluta e Këshillit të Sigurimit 1904 (2009) [për vazhdimin e masave të vendosura ndaj talebanëve dhe Al-
Kaidës], 17 Dhjetor 2009, S / RES / 1904 (2009), § 20.
223  Përveç raporteve vjetore përkatëse, këto dokumente janë shumë të rëndësishme për të vlerësuar praktikën e 
Avokat i Popullitit: Deklarata e Avokat i Popullitit gjatë një njoftimi të hapur për Shtetet Anëtare, 23 nëntor 2015; 
Vërejtje në mbledhjen e 49-të të Komitetit të Këshilltarëve Ligjorë për të Drejtën Ndërkombëtare Publike (CAHDI) 
të Këshillit të Evropës në Strasburg, Francë, 20 mars 2015; Brifing i Avokat i Popullitit në debatin e hapur të 
Këshillit të Sigurimit mbi “Metodat e punës së Këshillit të Sigurimit” (S / 2014/725) me temën: “Rritja e procesit 
të duhur në regjimet e sanksioneve”, 23 tetor 2014; Vërejtjet e Avokat i Popullitit i dorëzuan panelit mbi “Procesin 
e duhur në komisionet e sanksioneve të OKB-së” në Shkollën e Drejtësisë të Fordhamit, 26 Tetor 2012; Letra e 
Avokat i Popullitit drejtuar Presidentit të Këshillit të Sigurimit, S / 2012/590, 30 Korrik 2012; Vërejtjet e Avokat i 
Popullitit në punëtorinë për Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, sanksionet dhe sundimin e ligjit, 31 maj 
2012 (Kimberly Prost, “Zyra e Avokat i Popullitit, një rast për proces të drejtë”); Ligjërata nga Avokat i Populliti në 
Institutin e Kërkimeve Ligjore në Universitetin Autonome Kombëtare të Meksikës, 24 qershor 2011; Duke folur për 
prezantimin nga Kimberly Prost, Avokat i Populliti në takimin e 41-të CAHDI, 18 mars 2011; Raport nga Avokat i 
Populliti në takimin joformal vjetor të Këshilltarëve Ligjorë të Ministrive të Punëve të Jashtme të Shteteve Anëtare 
të Kombeve të Bashkuara, 25 tetor 2010.
224  Siç shprehte vetë Avokat i Populliti, lindja e Zyrës ishte një “e vështirë”, pasi ajo ishte “produkt i një kompromisi 
të krijuar midis dy perspektivave shumë të ndryshme mbi këtë përdorim të fuqisë së sanksioneve të Këshillit të 
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vendimet e Komitetit ose për t’i bërë rekomandime Komitetit225.
20.   Rezoluta 1989 (2011)226 sqaroi më tej kompetencën dhe metodat e punës së Avokatit 

të Popullit. U morën dy hapa kritikë. Së pari, Avokatit të Popullit iu dha fuqia të bëjë 
një rekomandim, në një raport gjithëpërfshirës,   për heqjen nga lista të atyre individëve, 
grupeve, ndërmarrjeve apo subjekteve që kishin kërkuar heqjen nga lista të sanksioneve 
të Al-Kaidës nëpërmjet Zyrës së Avokatit të Popullit.227 Ky mund të jetë një rekomandim 
për të mbajtur listën ose rekomandimin që Komiteti e konsideron të hapë listën. Kur 
Avokati i Popullit rekomandoi kundër çregjistrimit të listës, personi do të mbetet në 
listë. Kur Avokati i Popullit rekomandon që Komiteti të shqyrtojë çregjistrimin nga 
lista, kërkesa që Shtetet të zbatojnë Rezolutën do të përfundojë automatikisht në lidhje 
me atë individ, grup, ndërmarrje ose entitet, 60 ditë pas përfundimit të shqyrtimit të një 
raporti gjithëpërfshirës të Avokatit të Popullit, vendosi me konsensus para përfundimit 
të asaj periudhe 60-ditore që kërkesa duhet të mbetet në vend në lidhje me atë individ, 
grup, ndërmarrje ose entitet. Kështu, kërkesa e mëparshme pozitive e konsensusit 
për çregjistrim nga lista u zëvendësua nga një prezumim i konsensusit, i cili mund të 
anullohej nga një votim unanim i 15 anëtarëve të Komitetit. Ky “konsensus i kundërt” 
ishte ndryshimi i dytë kritik që përforconte pozicionin e Avokatit të Popullit: prej tani, 
rekomandimet e çregjistrimit nga lista të Avokatit të Popullit mbizotëruan në mungesë 
të një qëndrimi konsensual të Komitetit për të kundërtën ose për referimin dhe votimin 
e Këshillit të Sigurimit. Në rastet kur nuk kishte konsensus, Kryesuesi, me kërkesën e 
një anëtari të Komitetit, do të parashtronte pyetjen nëse do të fshinte atë individ, grup, 
ndërmarrje ose entitet në Këshillin e Sigurimit për një vendim brenda një periudhe prej 
60 ditësh (“Mekanizmi nxitës”). Mundësia e përmbysjes konsensuale të Komitetit ose 
mbivendosja e Këshillit të Sigurimit të rekomandimit të Avokatit i Popullit i ka përfshirë 
në proces një element politik vendimtar, të përkeqësuar nga mungesa e ndonjë detyrimi 
të arsyetimit të vendosur ndaj Këshillit të Sigurimit228. E njëjta procedurë u ndoq kur 
shteti përcaktues paraqiti një kërkesë pë çregjistrim nga lista.

21.   Rezoluta u kërkoi fuqimisht shteteve anëtare që t’i japin të gjithë informacionin e duhur 
Avokatit të Popullit, duke përfshirë çdo informacion konfidencial të caktuar, aty ku është 
e përshtatshme, Avokati i Popullit duke u kufizuar nga ndonjë kufizim konfidencialiteti që 
u ishte vënë në një informacion të tillë nga shteti anëtar që e siguronte atë. Rrjedhimisht, 
çdo informacion që mungon nuk do të ishte pjesë e rastit që u analizua nga Avokati i 
Popullit dhe nuk do të përfshihej në raportin gjithëpërfshirës dhe rekomandimet e tij. Kjo 
në parim do të sillte një avantazh të rëndësishëm për kërkuesin: rasti i bërë i njohur me 
kërkuesin do të ishte i njëjtë me atë që formoi bazën e rekomandimit. Për më tepër, raporti 
do të “nivelonte” fushën e informacionit brenda Komitetit, pasi të gjithë pesëmbëdhjetë 
anëtarët do të kishin qasje në të njëjtin informacion229. Megjithatë, meqenëse nuk kishte 

Sigurimit” (Kimberly Prost, Duke folur Shënime, 18 mars 2011, cituar më lart, faqe 1).
225   Avokat i Popullit vetë e pranoi që “Strukturalisht Zyra e Avokat i Popullit nuk ekziston dhe marrëveshjet 
administrative dhe kontraktuale që e mbështesin atë në praktikë nuk sigurojnë mbrojtje institucionale për 
pavarësinë”. (Raport i Avokat i Popullit, 23 tetor 2014, cituar më lart, fq.4 ). “Nuk ka mbrojtje institucionale për 
pavarësinë e zyrës së Avokat i Popullit, gjë që e lë shumë të prekshme, veçanërisht kur kalon periudhën e ardhshme 
të tranzicionit”.(Vërejtjet e Avokat i Popullitit, 20 Mars 2015, cituar më lart, fq.6).
226   Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të vitit 1989 (2011) për zgjerimin e mandatit të Avokatit Popullit të krijuar me 
Rezolutën 1267 (1999) dhe krijimin e një liste sanksionesh të re të Al-Kaidës, 17 Qershor 2011, S / RES / 1989 
(2011).
227   Që nga fillimi i tij, Raporti gjithëpërfshirës është përdorur nga Avokati i Popullit si një mjet për të siguruar që pala 
e kërkuesit të tregohet nga vendimmarrësi (Ligjërata në Institutin e Kërkimit Ligjor, cituar më lart, f.6).
228   Shih Kimberley Prost, “Zyra e Avokatit të Popullit; një rast për një proces të drejtë “, f. 4. https://www.un.org/sc/
suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/fair_process.pdf (qasur më 22 prill 2016).
229   Shih Kimberley Prost, “Zyra e Avokatit të Popullit”, cituar më lart f. 2.
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asnjë detyrim për të zbuluar informata të përshtatshme për Avokatine  Popullit, asgjë nuk 
e pengoi Shtetin dërgues që në praktikë t’ia përcjellë Komitetit ose disa prej anëtarëve të 
tij informacionin e pazbuluar për Avokatin e Popullit, me rrezikun që çështja të vendoset 
në bazë të informatave që nuk i janë komunikuar as parashtruesit të kërkesës dhe nuk 
janë analizuar nga Avokati i Popullit230. Me fjalë të tjera, Komiteti i Al-Kaidës vazhdoi të 
vepronte si gjykatës në kauzën e vet dhe ushtrimi i kompetencave të Avokatit të Popullit 
për hetimin dhe zbulimin e provave ishte ende subjekt i lirisë së Shteteve.231Kërkuesi dhe 
publiku në përgjithësi u është hequr nga qasja në raportin gjithëpërfshirës të Avokatit të 
Popullit, në konkluzionet e tij, në prova inkriminuese, madje edhe në identitetin e shtetit 
përcaktues.232Këto mangësi nuk u kompensuan nga detyrimet e vendosura rishtazi për të 
dhënë publikisht një përmbledhje treguese të arsyeve për listën dhe arsyet për refuzimin 
e kërkesave për çregjistrim nga lista233.

22. Më vonë, Rezoluta inkurajoi shtetet anëtare që të përdorin dispozitat lidhur me 
përjashtimet në dispozicion të përcaktuara në paragrafët 1 dhe 2 të Rezolutës 1452 
(2002), ndryshuar me Rezolutën 1735 (2006), dhe e drejtoi Komitetin të rishikojë 
procedurat për përjashtime si të përcaktuara në udhëzimet e Komitetit për të lehtësuar 
përdorimin e gomave nga shteti anëtar dhe për të vazhduar për të siguruar që përjashtimet 
do të jepeshin në mënyrë të shpejtë dhe transparente. Rezoluta 2161 (2014) vendos që 
mekanizmi i Kontaktit Fokus mund të marrë kërkesa nga individë, grupe, ndërmarrje 
dhe subjekte të listuara për përjashtime.Megjithatë, çështja mbetet subjekt i diskrecionit 
të Komitetit.

Së fundmi, Rezoluta inkurajoi shtetet anëtare që të përdorin dispozitat në lidhje 
me përjashtimet në dispozicion të përcaktuara në paragrafët 1 dhe 2 të Rezolutës 1452 
(2002), të ndryshuar me Rezolutën 1735 (2006), dhe i drejtoi Komitetit të rishikojë 
procedurat për përjashtimet si të përcaktuara në udhëzimet e Komitetit për të lehtësuar 
përdorimin e tyre nga shtetet anëtare dhe për të vazhduar për të siguruar që përjashtimet 
do të jepeshin në mënyrë të shpejtë dhe transparente. Rezoluta 2161 (2014)234 vendosi 
që mekanizmi i Fokusit të Kontaktit mund të marrë kërkesa nga individë, grupe, 
ndërmarrje dhe subjekte të listuara për përjashtime.Megjithatë, çështja mbetet subjekt i 
diskrecionit të Komitetit.

 23.  Një interpretim sistematik i sistemeve të çregjistrim nga listait të Rezolutës 1730 (2006) 
dhe Rezolutës 1904 (2009), e zhvilluar më tej me Rezolutën 1989 (2011), tregon një 

230   Pasi zyra u bë funksionale, Avokati i Popullit vetë pranoi se procesi ishte “jo transparent”, duke iu referuar mos 
deklarimit të raporteve gjithëpërfshirëse jashtë Komitetit, por, sipas një diskrecioni, disa shteteve të interesuara sipas 
kërkesës dhe ngurrimit të shteteve për të siguruar detaje faktike dhe qasje në informata konfidenciale (Vërejtjet e 
mbajtura në mbledhjen joformale të këshilltarëve ligjorë, cituar më lart, fq.2; Raportimi i Avokatit të Popullit, cituar 
më lart, fq.3; cituar më lart, fq.5).
231   Duket se ekziston një praktikë e Shtetit për të respektuar qëndrimin e Avokatit të Popullit. Sipas Avokatit të 
Popullit, “në të gjitha rastet e përfunduara pas zgjidhjes 1989 (2011), vendimi i një mekanizmi të pavarur dhe të 
paanshëm ka mbizotëruar në drejtim të vlerësimit të kërkesave të listës” (Vërejtjet e Avokatit të Popullit, 25 Tetor 
2010, cituar më lart, fq.3).
232   Për këtë kritikë, shih: raporti i Raportuesit Special të OKB-së për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive 
Themelore gjatë luftës kundër terrorizmit, 26 Shtator 2012, A / 67/396 («Raporti Emmerson»), § 31; Raporti i 
Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe 
lirive themelore gjatë luftës kundër terrorizmit, 15 dhjetor 2010, A / HRC / 16/50 («Raporti i Komisionerit të Lartë 
2010»), §§ 21-22 , 44; dhe raportin e Raportuesit Special të OKB-së për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
dhe lirive themelore të njeriut gjatë luftës kundër terrorizmit, 6 gusht 2010, A / 65/258 («Raporti i Scheinin 2010»), 
§§ 55-56.
233   Kohët e fundit, Komiteti i 1518 bëri të arritshëm një “përmbledhje treguese të arsyeve për listim” thjesht formalist 
të aplikantit të dytë, Montana Management, Inc. Asnjë arsye ose prova nuk ishin dhënë.
234   Rezoluta 2161 (2014) e Këshillit të Sigurimit “[mbi kërcënimet ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare të 
shkaktuara nga aktet terroriste nga Al-Qaida]”, 17 qershor 2014, S / RES / 2161 (2014).
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ndryshim të thellë: e para prej tyre nuk janë arritur edhe garancitë më themelore të 
drejtësisë të së dytës235. Pika Fokale nuk studion meritat e peticionit për çregjistrim nga 
lista, duke mos pasur qasje në evidencat që justifikojnë përfshirjen në listë. Komiteti 
“1518”, i cili është organi kompetent për shtimin e emrave në listë, është gjithashtu 
organi përgjegjës për heqjen nga lista të individëve dhe subjekteve sipas Rezolutës 
1483 dhe 1730, duke vepruar në bazë të një procedure sekrete dhe pyetëse. Komiteti 
arrin një vendim konsensual, politik, i cili është rezultat i një negocimi diplomatik të 
brendshëm, ndërshtetëror. Vetoja e paarsyetuar e një anëtari të vetëm mjafton për të 
bllokuar procedurën e çregjistrimit nga lista, pa që kërkuesi ka të drejtë të dijë se kush e 
ka hedhur veton dhe me cilat arsye.

24.  Me arsyetimin e dukshëm për një ndryshim të tillë në trajtimin e individëve që 
përballen me sanksione të synuara, arbitrariteti i masave të përgjithshme të sanksioneve 
përkeqësohet edhe më tej kur individët çregjistrohen nga lista e sanksioneve të “klasës 
së parë” të al-Kaidës (e quajtur “ISIL (Da’esh ) dhe listën e sanksioneve të Al-Kaidës “) 
dhe më pas u rivendosën në një listë tjetër sanksionesh të” klasës së dytë “, sikur regjimi 
i fundit të ishte instrumentalizuar si një kapës i të gjitha dredhive për të ndëshkuar 
ata që kishin arritur të përjetonin dënimin e të mëparshmit.236Gabime të ashpra si ajo 
e Rezolutës 1530 (2004), e cila i atribuonte shpërthimet e Madridit në Madrid në 
organizatën ETA, shërbejnë për të bërë edhe më keq perspektivën e individëve të kapur 
në një makinë ndëshkuese Kafkaesque.
 
C.  Përfundime paraprake (§§ 2527)

25.  Karta e Kombeve të Bashkuara ende nuk e ka fituar natyrën e Kushtetutës për bashkësinë 
ndërkombëtare. Prandaj, neni 103 i Kartës është një rregull i përparësisë, pa pasur ndonjë 
efekt të drejtpërdrejtë ose të tërthortë për dispozitat e traktateve dhe marrëveshjeve që 
përmbajnë detyrime kontradiktore. Detyrimet që rezultojnë nga rezoluta e Këshillit të 
Sigurimit nuk janë përjashtim nga ky rregull jo-hierarkik i konfliktit.

 26. Rezoluta 1483 krijoi dy masa konfiskimi, me kërkesa të ndryshme: një konfiskim i 
rremë i zbatueshëm për fondet dhe pasuritë e ish-qeverisë së Irakut dhe një konfiskim 
ndëshkues me fonde dhe pasuri të rrepta me përgjegjësi, të zotëruara ose të zotëruara 

235   Siç përfundoi dhe vetë Avokati i Popullit, “mekanizmi i Pikave të Kontaktit sipas natyrës dhe strukturës së tij nuk 
ka karakteristikat themelore të domosdoshme për të shërbyer si një mekanizëm i pavarur shqyrtues, i cili mund të 
sjellë një mjet efektiv” (njoftim i Avokatit të Popullit, 23 Tetor 2014, cituar më lart, faqe 2).
236   Në favor të karakterit ndëshkues të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara, duke përfshirë urdhrat e ngrirjes, 
shih: Raporti Emmerson, cituar më lart, § 55; Raporti i Komisionerit të Lartë 2010, përmendur më lart, § 17; Raporti 
i Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe 
lirive themelore gjatë luftës kundër terrorizmit, 2 shtator 2009, A / HRC / 12/22 («Raporti i Komisionerit të Lartë 
2009»), § 42; dhe raporti i ish Raportuesit Special të OKB-së, 6 gusht 2008, A / 63/223 («Raporti i Scheinin 2008»), 
§ 16. Gjykata e Përgjithshme e BE-së në çështjen T-85/09, Yassin Abdullah Kadi kundër Komisionit (30 shtator 
2010, § 150) kishte ngritur çështjen e natyrës ndëshkuese të këtyre sanksioneve lidhur me urdhrat e ngrirjes, duke 
pranuar se konfiskimi kishte ndikuar në thelbin e së drejtës për pronë. Avokati i Popullit e kundërshton këtë kuptim, 
duke konsideruar (në faqen e internetit të Zyrës) se sanksionet «nuk kanë për qëllim të dënojnë për sjellje kriminale», 
por «pengojnë qasjen në burime» dhe «inkurajojnë një ndryshim të sjelljes» për ata mjerëz të synuar. Në të njëjtën 
kohë, pranohet se këto sanksione që rrjedhin nga listimi kanë një «ndikim të drejtpërdrejtë dhe të konsiderueshëm 
mbi të drejtat dhe liritë e individëve dhe subjekteve» dhe janë të «gjatësisë së papërcaktuar» dhe për këtë arsye 
duhet të ketë «disa substanca dhe besueshmëri informacioni mbi të cilin zbatohen sanksionet e tilla». Asnjë qëllim 
specifik nga një individ nuk kërkohet nga Avokati i Popullit, por duhet të tregohet se personi «e dinte ose [duhet] 
të ketë njohur» se ai ose ajo mbështeti ISIL ose al-Kaidën ose ndonjë entitet shoqërues. Sipas mendimit tim, është 
shumë e diskutueshme të thuhet se një ngrirje e përkohshme e të gjitha pasurive të një personi ose subjekti pa ndonjë 
klauzolë të kufizimit është thjesht një masë parandaluese. Në çdo rast, rasti Al-Dulimi është më i thjeshtë për aq sa 
nuk ka të bëjë me një urdhër të përkohshëm të ngrirjes, por një masë vërtet konfiskuese që nënkupton një transferim 
përfundimtar dhe të pakufizuar të pronës me një qëllim qartësisht ndëshkues.
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nga ish-udhëheqja politike e Irakut. Referenca e preambulës ndaj «nevojës për 
llogaridhënie për krimet dhe mizoritë e kryera nga regjimi i mëparshëm irakian» dhe 
ankesën «për Shtetet Anëtare për të mohuar strehën e sigurtë për ata pjesëtarë të regjimit 
të mëparshëm irakian të cilët pretendohen të jenë përgjegjës për krimet dhe mizoritë dhe 
për të mbështetur veprimet për t›i sjellë ata para drejtësisë «e bën natyrën ndëshkuese 
të konfiskimit edhe më të qartë237. Pasojat për individët e listuar dhe familjet e tyre 
mund të jenë aq të rënda saqë ato janë përshkruar si “në mënyrë efektive të burgosurit 
e shtetit”238.

27.  Masat e konfiskimit vetë i atribuohen Shteteve ekzekutuese. Kështu, sipas nenit 1 të 
Konventës, Palët Kontraktuese në Konventë janë përgjegjëse për ato akte të lëshuara nga 
organet e tyre që rrjedhin nga nevoja për të përmbushur detyrimet e tyre ndërkombëtare. 
Asnjë qasje në shqyrtim të pavarur dhe efektiv nuk është parashikuar.As Rezoluta 1730 
(2006) as Rezoluta 1904 (2009) nuk e plotësuan këtë vakum ligjor. Duke qenë një 
pikë transmetimi thjesht, Pika Fokale nuk ka edhe tiparet e një mekanizmi shqyrtues 
substancial, të pavarur osejo. Ndryshe, Zyra e Avokatit të Popullit siguron garancitë 
themelore procedurale, por fuqia vendimmarrëse ende qëndron në Komitetin dhe 
Këshillin e Sigurimit.Sidoqoftë, Avokati i Popullit nuk është kompetent për heqjen e 
listës së individëve dhe subjekteve të renditura në Rezolutën 1483.
 

III. E drejta e qasjes në një gjykatë në të drejtën ndërkombëtare (§§ 2837)

A.  natyra e të drejtës së qasjes në gjykatë (§§ 2832)

(i) Në të drejtën ndërkombëtare humanitare penale (§§ 2829)
28.  Është një rregull i përcaktuar i së drejtës ndërkombëtare zakonore të zbatueshme në 

konfliktet e armatosura ndërkombëtare dhe jo ndërkombëtare, që askush nuk mund të 
dënohet ose ndërshkohet, përveçse në bazë të një procesi të drejtë gjyqësor që i jep të 
gjitha garancitë thelbësore gjyqësore dhe procedurale239. E drejta për gjykim të drejtë 

237  Në favor të karakterit ndëshkues të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara, duke përfshirë urdhrat e ngrirjes, shih: 
Raporti Emmerson, cituar më lart, § 55; Raporti i Komisionerit të Lartë 2010, përmendur më lart, § 17; Raporti i 
Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe 
lirive themelore gjatë luftës kundër terrorizmit, 2 shtator 2009, A / HRC / 12/22 (“Raporti i Komisionerit të Lartë 
2009”), § 42; dhe raporti i ish Raportuesit Special të OKB-së, 6 gusht 2008, A / 63/223 (“Raporti i Scheinin 2008”), § 
16. Gjykata e Përgjithshme e BE-së në çështjen T-85/09, Yassin Abdullah Kadi kundër Komisionit (30 shtator 2010, 
§ 150) kishte ngritur çështjen e natyrës ndëshkuese të këtyre sanksioneve lidhur me urdhrat e ngrirjes, duke pranuar 
se konfiskimi kishte ndikuar në thelbin e së drejtës për pronë. Avokati i Popullit e kundërshton këtë kuptim, duke 
konsideruar (në faqen e internetit të Zyrës) se sanksionet “nuk kanë për qëllim të dënojnë për sjellje kriminale”, por 
“pengojnë qasjen në burime” dhe “inkurajojnë një ndryshim të sjelljes” për ata mjerëz të synuar. Në të njëjtën kohë, 
pranohet se këto sanksione që rrjedhin nga listimi kanë një “ndikim të drejtpërdrejtë dhe të konsiderueshëm mbi të 
drejtat dhe liritë e individëve dhe subjekteve” dhe janë të “gjatësisë së papërcaktuar” dhe për këtë arsye duhet të ketë 
“disa substanca dhe besueshmëri informacioni mbi të cilin zbatohen sanksionet e tilla”. Asnjë qëllim specifik nga një 
individ nuk kërkohet nga Avokati i Popullit, por duhet të tregohet se personi “e dinte ose [duhet] të ketë njohur” se ai 
ose ajo mbështeti ISIL ose al-Kaidën ose ndonjë entitet shoqërues. Sipas mendimit tim, është shumë e diskutueshme 
të thuhet se një ngrirje e përkohshme e të gjitha pasurive të një personi ose subjekti pa ndonjë klauzolë të kufizimit 
është thjesht një masë parandaluese. Në çdo rast, rasti Al-Dulimi është më i thjeshtë për aq sa nuk ka të bëjë me një 
urdhër të përkohshëm të ngrirjes, por një masë vërtet konfiskuese që nënkupton një transferim përfundimtar dhe të 
pakufizuar të pronës me një qëllim qartësisht ndëshkues.
238   Thesari i madh i saj (i paditur) kundër Mohammed Jabar Ahmed dhe të tjerë (FC) (Ankuesit) [2010] UKSC 2, 
[2010] 2 AC 534, § 60, duke iu referuar Rezolutës 1373 (2001) të Këshillit të Sigurimit. Komisioni Ndërkombëtar i 
Juristëve i quan ato “paria ndërkombëtare” (Komisioni Ndërkombëtar i Juristëve, “Vlerësimi i Dëmtimit, Urdhërimi 
i Veprimit: Raporti i Panelit të Juristëve të Shquar mbi Terrorizmin, Kundër Terrorizmit dhe të Drejtat e Njeriut”, 
Gjenevë, Dhjetor 2008, fq 117).
239   Raporti i Scheinin 2008, § 9 (e drejta zakonore ndërkombëtare).
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parashikohet në nenin 49, paragrafi i katërt, i Konventës së Parë të Gjenevës, neni 50, 
paragrafi i katërt, i Konventës së Dytë të Gjenevës, nenet 102-108 të Konventës së 
Tretë të Gjenevës, nenet 5 dhe 66-75 të Konventës së Katërt të Gjenevës, Neni 75 § 4 
(miratuar me konsensus) të Protokollit Shtesë I dhe Neni 6 § 2 (miratuar me konsensus) 
të Protokollit Shtesë II. Heqja e një personi të mbrojtur nga një gjykim i drejtë dhe i 
rregullt është një shkelje e rëndë sipas nenit 130 të Konventës së tretë të Gjenevës, nenit 
147 të Konventës së Katërt të Gjenevës dhe nenit 85 pika 4 (e) (miratuar me konsensus) 
të Protokollit Shtesë I. Neni 3iPërbashkët i Konventave të Gjenevës ndalon dënimin e 
personave ose kryerjen e ekzekutimeve pa ndonjë vendim të mëparshëm të shpallur nga 
një gjykatë e përbërë rregullisht. Më e rëndësishmja, heqja e një personi nga e drejta 
për gjykim të drejtë është renditur si një krim lufte në nenin 8 § 2 (a) (vi) dhe (c) (iv) 
të Statutit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC) 2 (f) të Statutit të Tribunalit Penal 
Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë (ICTY), nenit 4 (g) të Statutit të Tribunalit Penal 
Ndërkombëtar për Ruandën dhe nenit 3 (g) të Statutit të Gjykatës Speciale për Sierra 
Leone. Kështu mund të pohohet se e drejta e qasjes në gjykatë në procedurën penale ka 
fituar sot statusin e një norme të jus cogens.Ndërsa Komisioneri i Lartë për të Drejtat 
e Njeriut deklaroi saktësisht në temën e listave të zeza të veçanta, “të gjitha vendimet 
ndëshkuese duhet të jenë ose gjyqësore ose subjekt i shqyrtimit gjyqësor”240.

29.  Në pajtim me dispozitat e sipërpërmendura, garancia e patjetërsueshme e gjykimit 
të ndëshkimit penal nënkupton hyrjen në një gjykatë të pavarur, të paanshme dhe të 
rregullt, para së cilës i akuzuari konsiderohet i pafajshëm, nuk detyrohet të dëshmojë 
kundër vetes ose të rrëfejë dhe mund të dëgjohet, të kontestojë prova inkriminuese dhe 
të paraqesë dëshmi exonerative, pasi të jetë informuar për natyrën dhe shkakun e akuzës. 
Disa nga këto garanci gjithashtu sigurohen nga Neni 67 (1) i Statutit të Romës të GJPN-
së, i cili përfshin kërkesat e brendshme për një gjykim të drejtë në kontekstin e të drejtës 
penale ndërkombëtare.
 (ii)  Në të drejtën ndërkombëtare humane (§§ 3031)

30.  Është argumentuar se disa obligime të të drejtave të njeriut mbartin natyrën e normave 
përvetësuese të së drejtës ndërkombëtare. Sipas Komitetit të të Drejtave të Njeriut, 
shtetet palë në ICCPR nuk mund të thirren në nenin 4 si justifikim për të vepruar në 
kundërshtim me ligjin humanitar apo normat e dhunshme të së drejtës ndërkombëtare, 
për shembull duke devijuar nga parimet themelore të gjykimit të drejtë, duke përfshirë 
supozimin e pafajësisë241. Midis parimeve themelore të gjykimit të drejtë të njohur si 
normat e përhershme të së drejtës ndërkombëtare, nemo debet esse judex in propria 
sua causa. Në mënyrë të barabartë, nëse jo edhe më e rëndësishme, parimi që ideo 
homo non potest simul esse accusator, judex et testis është padyshim një nga “parimet 
e drejtësisë natyrore” që nuk përmendet nga Gjykata e Lartë Kanadeze. Kërkesa 
e kompetencës, pavarësisë dhe paanësisë së një gjykate në kuptim të nenit 14 § 1 të 

240   Raporti i Komisionerit të Lartë 2009, përmendur më lart, § 42, dhe Dhoma e Apelit e Tribunalit të Hagës në 
Dushko Tadiq, Aktgjykimi i Apelit për pretendimet për përbuzje ndaj avokatit paraprak, Milan Vujin, IT-94-1-A-
AR77, 27 shkurt 2001 (shih konsiderata të aktgjykimit) dhe Tribunalit Special për Libanin, Prokurori kundër El 
Sayed, “Rendi i Caktimit të Çështjes së Gjyqtarit të Procedurës Paraprake” të Presidentit Antonio Cassese, CH / 
PRES / 2010/01, 15 Prill 2010.
241  Komiteti i të Drejtave të Njeriut, Komenti i Përgjithshëm Nr. 29, Shtetet e Emergjencës (neni 4), 31 gusht 2001, 
CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.11, §§ 7 dhe 15, : E drejta për barazi para gjykatave dhe gjykatave dhe për gjykim të 
drejtë, 23 gusht 2007, CCPR / C / GC / 32, §§ 6 dhe 59. Shih gjithashtu nenin 27 § 2 të Konventës Amerikane për të 
Drejtat e Njeriut dhe nenin 4 § 2 të Kartës Arabe për të Drejtat e Njeriut; gjithashtu Gjykata Ndër-Amerikane për të 
Drejtat e Njeriut, Goiburú et al. v. Paraguaj, Aktgjykim (meritat, riparimet dhe shpenzimet), 22 shtator 2006, § 131, 
korpus Habeas në situata emergjente, Opinioni Këshillëdhënës OC-8/87, 30 Janar 1987, §§ 17-43, dhe Garancitë 
gjyqësore në shtetet e emergjente, Opinioni Këshillimor OC-9/87, 6 Tetor 1987, §§ 18-34.
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ICCPR -së është një e drejtë absolute që nuk i nënshtrohet asnjë përjashtimi, duke qenë 
në thelb i papajtueshëm me cilindo kompetencë mbikëqyrëse të një organi politik ose 
ekzekutiv mbi gjykatën gjykimet dhe vendimet. Kjo është edhe më shumë kur organi 
politik vepron sic volo, sic jubeo, duke përqendruar fuqinë legjislative për të krijuar 
kuadrin ligjor të sanksioneve, fuqinë ekzekutive për t’i imponuar ata (për të “listuar”) 
persona dhe subjekte të veçanta dhe “ pushtet gjyqësor “për të përjashtuar ose madje 
heqjen e sanksioneve (për”çregjistrim”).

Midis parimeve themelore të gjykimit të drejtë të njohur si normat e përhershme të 
së drejtës ndërkombëtare, nemo debet esse judex in propria sua causa242. Në mënyrë të 
barabartë, nëse jo edhe më e rëndësishme, parimi që ideo homo non potest simul esse 
accusator, judex et testis është padyshim një nga “parimet e drejtësisë natyrore” që nuk 
përmendet nga Gjykata e Lartë Kanadeze243. 

Kërkesa e kompetencës, pavarësisë dhe paanësisë së një gjykate në kuptim të nenit 
14 § 1 të ICCPR -së është një e drejtë absolute që nuk i nënshtrohet asnjë përjashtimi, 
duke qenë në thelb i papajtueshëm me cilëndo kompetencë mbikëqyrëse të një organi 
politik ose ekzekutiv mbi gjykatën, gjykimet dhe vendimet244. Kjo është edhe më shumë 
kur organi politik vepron sic volo, sic jubeo, duke përqendruar fuqinë legjislative për 
të krijuar kuadrin ligjor të sanksioneve, fuqinë ekzekutive për t’i imponuar ata (për të 
“listuar”) persona dhe subjekte të veçanta dhe “ pushtet gjyqësor “për të përjashtuar ose 
madje heqjen e sanksioneve (për “çregjistrim”).

31.  Në Sayadi dhe Vinck kundër Belgjikës HRC vendosi që rasti të përfshinte pajtueshmërinë 
me ICCPR të masave kombëtare të marra nga Shteti Palë në zbatimin e Rezolutave të 
Këshillit të Sigurimit 1267 (1999), 1333 (2000), 190 (2002) dhe 1455 2003) dhe pa 
ndonjë shpjegim të mëtejshëm thuhet: “Rrjedhimisht, Komisioni konstaton se neni 46 
nuk është i përshtatshëm në këtë rast”245. Përveç kësaj, ai konsideroi se edhe pse Shteti 
Palë nuk ishte kompetent për të hequr emrat e kërkuesve nga Kombet e Bashkuara dhe 
listat evropiane, ajo ishte përgjegjëse për praninë e emrave të ankuesve në ato lista 
dhe për ndalimin e udhëtimit që rezultoi. Në pikën specifike të shqyrtimit gjyqësor, 
HRC konkludoi se aplikantët kishin një mjet efektiv, brenda kufijve të juridiksionit të 
Shtetit Palë, i cili kishte garantuar ndjekjen e efektshme duke paraqitur dy kërkesa për 
çregjistrim nga lista.
(iii) Në ligjin për të drejtat e Njeriut në Evropë (§ 32)

32.  Në çështjen Golder, Gjykata iu referua nenit 31 § 3 (c) të Konventës së Vjenës, në 
lidhje me nenin 38 § 1 (c) të Statutit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, duke 
pranuar se rregullat e së drejtës ndërkombëtare përfshinin “Parimet e përgjithshme të 
ligjit të njohura nga kombet e qytetëruara”. E drejta e qasjes në gjykatë ishte një nga 
ato parime të përgjithshme të ligjit246.Kështu, neni 6 i Konventës duhet të interpretohet 
në dritën e atyre parimeve të përgjithshme, përfundoi Gjykata.Për më tepër, kjo e drejtë 
ka të bëjë me “një fushë në lidhje me rendin publik (ordre public) të Shteteve Anëtare 
të Këshillit të Evropës” dhe për këtë arsye çdo masë ose vendim që pretendohet të jetë 
në kundërshtim me nenin 6 kërkon “rishikim veçanërisht të kujdesshëm247”. Fuqia për 
të dhënë një vendim të detyrueshëm, i cili nuk mund të ndryshohet nga një autoritet 

242   Shih Raportin e Emmerson, cituar më lart, § 15, dhe Raporti i Scheinin 2008, përmendur më lart, § 12.
243  Abdelrazak k.The Ministrisë së Punëve të jashtme,[2009] FC 580, § 51.
244  Koment I përgjithshëm nr. 32 I cituar më lart , § 19.
245  Komunikata e HRC nr.1472/2006, përmendur më lart (§ 10.3).HRC shprehu pikëpamjen e saj kundër natyrës 
ndëshkimore të sanksioneve të Rezolutave të lartpërmendura (§ 10.11).
246  Golder k. Mbretërisë së bashkuar, 21 Shkurt 1975, § 35, Seritë A nr. 18
247  Deëeer k. Belgjikës, 27 Shkurt 1980, Seritë A nr. 35, § 49.
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jo gjyqësor në dëm të një pale të veçantë, është e natyrshme në vetë nocionin e një 
“tribunali248”.

B.  Norma e jus cogens?(§§ 3335)

(i)  Në shqyrtimin civil (§§ 3334)
33.  Në një përfundim mjaft të papritur, shumica deklarojnë se e drejta e qasjes në një gjykatë 

nuk është ende pjesë e jus cogens249. Asnjë shpjegim i mëtejshëm nuk u shtua.E drejta e 
qasjes në një gjykatë në procedurat civile sigurisht që nuk është absolute, pasi mund t’i 
nënshtrohet kufizimeve të lejuara me implikim250.Sidoqoftë, kufizimet e aplikuara nuk 
duhet të kufizojnë qasjen e lënë individit në një mënyrë të tillë ose në një masë të tillë që 
vetë thelbi i së drejtës të dëmtohet. Për më tepër, një kufizim nuk do të jetë në përputhje 
me nenin 6 § 1 nëse nuk ndjek një “qëllim legjitim” dhe nëse nuk ka “marrëdhënie të 
arsyeshme të proporcionalitetit midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që kërkohet të 
arrihet251”. Për shembull, një rregull i bazuar në traktat mbi imunitetin e një organizate 
ndërkombëtare nga juridiksioni kombëtar mund të ndjekë një qëllim legjitim252, por 
është i lejueshëm vetëm nga pikëpamja e nenit 6 § 1 nëse kufizimi që rrjedh prej saj nuk 
është joproporcional. Kështu, do të jetë në përputhje me nenin 6 § 1, nëse personat në 
fjalë kanë në dispozicion atyre mjete të arsyeshme alternative për të mbrojtur të drejtat 
e tyre në mënyrë efektive sipas Konventës253.

34.  Çështja më problematike ka të bëjë me imunitetin e Shtetit në lidhje me dëmtimin 
personal të shkaktuar nga një veprim apo mosveprim në kuadër të Shtetit forum254 dhe 
Imunitetit të Shtetit për aktet shtetërore kundër normave të jus cogens kryer jashtë shtetit 
Forum255. Al-Adsani, përsëritur dhe zgjeruar nga Jones dhe të tjerë256, nuk i jep një normë 
jus cogens një efekt mbizotërues mbi të drejtën e shtetit për imunitet në çështjet civile 
sipas së drejtës zakonore ndërkombëtare. Me fjalë të tjera, efekti përçmues i normës më 
të lartë të jus cogens që ndalon dhe dënon torturën anullohet nga një normë më e ulët e 
ligjit zakonor. Pyetja që duhet të vihet është nëse e drejta e qasjes në gjykatë në çështjet 
civile nuk është një parim i përgjithshëm i ligjit i cili i takon jus cogenskurdoherë që e 
drejta civile e mbrojtur ka një status të tillë. Gjykata ngurron ta pranojë si të tillë. Në 
Stichting Mothers of Srebrenica dhe të Tjerë257, Gjykata përsëri konstatoi se e drejta 
ndërkombëtare nuk mbështeti qëndrimin se një padi civile duhet të anulojë imunitetin 
nga padia për arsyen e vetme se ajo ishte bazuar në një pohim për një shkelje veçanërisht 
të rëndë të një norme ndërkombëtare ligj, duke u thirrur në një rast të kohëve të fundit 
të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, në të cilën ai e kishte deklaruar qartë këtë në 
lidhje me imunitetin sovran të shteteve të huaja258. Sipas mendimit të Gjykatës, kjo u 
tregua e vërtetë edhe në lidhje me imunitetin që gëzonin Kombet e Bashkuara.

248  Van de Hurk k. Holandës, 19 Prill 1994, § 45, Seritë A nr. 288
249  Shih paragrafin 136 të vendimit.
250  Golder, cituar më lart, § 38; Stanev kundër Bullgarisë [GC], nr. 36760/06, § 230, KEDNJ 2012
251  Ashingdane kundër Mbretërisë së Bashkuar, 28 Maj 1985, § 57, Seria A nr. 93, dhe Fayed kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 21 Shtator 1994, § 65, Seria A nr. 294-B.
252  Waite dhe Kennedy k. Gjermanisë [GC], nr.26083/94, § 63, GJEDNJ 1999-I.
253  Ibid., §§ 68-74, dhe Princi Hans-Adam II i Lihtenshtajn kundër Gjermanisë [GC], nr. 42527/98, § 48, GJEDNJ 
2001-VIII
254  McElhinney k. Irelandës [GC], nr.31253/96, § 38, GJEDNJ 2001-XI (extrakte).
255  Al-Adsani k. the Mbretërisë së bashkuar [GC], nr.35763/97, § 54, GJEDNJ 2001-XI.
256  Jones dhe të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar, nr.34356/06 dhe 40528/06, 14 Janar 2014.
257  Stichting Mothers of Srebrenica dhe të tjerë k. Holandës (dec.), nr. 65542/12, 27 Qershor 2013.
258  Imunitetet juridiksionale të shtetit (Gjermania kundër Italisë: Ndërhyrja e Greqisë), Vendimi, Raportet e ICJ-së 
2012, f. 99.
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(ii)  Në shqyrtimin  penal (§ 35)
35.  E drejta e qasjes në një gjykatë është dukshëm më e domosdoshme në çështjet penale 

sesa në çështjet civile. Ndërsa mund të jetë ende subjekt i kufizimeve të nënkuptuara, në 
çështjet penale këto do të jenë shumë më pak të rëndësishme sesa në çështjet civile259. 
Sidoqoftë, kufizimet e tilla nuk duhet të kufizojnë ushtrimin e së drejtës në mënyrë të 
tillë ose në atë masë saqë vetë thelbi i së drejtës të jetë i dëmtuar. Përveç kësaj, ata duhet 
të ndjekin një qëllim legjitim dhe duhet të ketë një proporcionalitet të arsyeshëm midis 
mjeteve të përdorura dhe qëllimit që kërkohet të arrihet260.Kur ndëshkimi zbatohet nga 
një organ ose nëpunës i cili nuk ka cilësi gjyqësore, duhet të sigurohet261 një ankesë 
në gjykatë.Neni 15 i Konventës duhet të lexohet në dritën e zhvillimit të të drejtës 
ndërkombëtare humanitare dhe penale, e cila garanton mbajtjen e të drejtës së qasjes 
në gjykatë në çështje penale si një e drejtë e pakalueshme.Një lexim i tillë është i 
pajtueshëm me shfaqjen e kësaj të drejte si një normë e shkelur e jus cogens. Përndryshe 
jus cogens mund të fshihet si një Bentley elegante - por e padobishme - që kurrë nuk lë 
garazhin, për të përdorur imazhin e Broënlit262.

C.  Përfundimet paraprake (§§ 3637)

36.  Rezoluta 1483 vështirë se përputhet me të drejtën ndërkombëtare humanitare, me të 
drejtën penale ndërkombëtare ose ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut263. Komiteti 
i 1518 është një organ thjesht politik, një titull Këshillit të Sigurimit.I njëjti organ 
politik e nxjerr ligjin dhe vendos për listimin dhe çregjistrimin nga lista e individëve 
dhe entiteteve. Më keq akoma, akuzuesi mund të jetë edhe gjykatësi, pasi që shteti që 
kërkon listë mund të kërkohet të vendosë për listimin dhe çregjistrimin nga lista.

37.  Ankuesit iu nënshtruan masave të konfiskimit sipas paragrafit 23 (b) të Rezolutës 
1483264. Megjithëse nuk përmban një akuzë formale, paragrafi 23 (b) plotëson kriteret 
e Konventës për shkaktimin e garancive procedurale të gjobës penale të nenit 6, dhe në 
veçanti prezumimin e pafajësisë265. Privimi i qasjes në një gjykatë për të sfiduar masat 
ndëshkuese të konfiskimit shkel një normë jus cogens, me pasojëheqjen e detyrimit të 
kundërshtuar të rezolutës 1483, së bashku me masat zbatuese, të fuqisë së tyre ligjore 
sipas neneve 24 dhe 103 të Kartës266. Por, edhe duke supozuar, për shkak të argumentit, 
se kjo nuk është kështu, këto masa konfiskimi ngrenë një çështje në aspektin e rendit 
publik europian, pasi ato shkelin standardet minimale themelore të mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut. Të paktën, garancitë procedurale të gjymtyrëve civile të nenit 6 janë 
në rrezik. Kufizimi i qasjes në një gjykatë do të jetë në përputhje me nenin 6 § 1 vetëm 

259  Deweer, cituar më sipër, § 49, dhe Kart k. Turqisë [GC], nr. 8917/05, § 67, GJEDNJ, 2009 (ekstrakte).
260   Guérin k. Francës [GC], 29 Korrik 1998, § 37, Raporte, Vendime dhe Aktgjykime 1998 V.
261   Shih opinionin tim në A. Menarini Diagnostics S.R.L. k. Italisë, nr. 43509/08, 27 Shtator 2011.
262  Ian Brownlie, «Koment», në Weiler dhe Cassese (eds.), Ndryshimi dhe Stabiliteti në bërjen e Ligjit Ndërkombëtar, 
Berlin: de Gruyter, 1988, f. 110.
263  Shih, mes zërave të tjerë të pavarur, si nga brenda ashtu edhe jashtë Kombeve të Bashkuara: Raporti Emmerson, 
cituar më lart, §§ 55-57; Raporti i Komisionerit të Lartë 2010, përmendur më lart, § 17; Komisioni Ndërkombëtar 
i Juristëve, «Vlerësimi i Dëmtimit», cituar më lart, f. 115-116; dhe Raporti i Scheinin 2008, i cituar më lart, § 16.
264  Shih paragrafin 26 të vendimit.
265  Raporti i Emmerson (cituar më lart, §§ 56-58) parashtron për një balancë të provës së probabilitetit dhe një 
klauzolë të ndalimit të afatit që vendos një afat kohor mbi kohëzgjatjen e përcaktimeve. Në Rezolutën e saj më të 
fundit 2253 (2015), paragrafi 16, Këshilli i Sigurimit u bëri thirrje shteteve anëtare të aplikojnë «një standard prove 
dëshmie» për “kritere të arsyeshme» ose «baza të arsyeshme».
266  Shih, mutatis mutandis, nenet 53 dhe 64 të Konventës së Vjenës, përmendur më lart. Raportuesi Special i OKB-
së është i mendimit se mungesa e shqyrtimit të pavarur gjyqësor të sanksioneve të një natyre penale është aq e 
rëndë saqë ka dhënë regjimin e tanishëm të sanksioneve ultra vires të kompetencave të Kapitullit VII të Këshillit të 
Sigurimit (Raporti i Scheinin 2010, cituar më lart, § 57).
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nëse personat në fjalë kanë në dispozicion mjetet e arsyeshme alternative për të mbrojtur 
të drejtat e tyre në mënyrë efektive sipas Konventës, gjegjësisht qasjen në një organ 
tjetër ose zyrtar të autorizuar për të ushtruar autoritetin gjyqësor. Kur nuk u ofrohet 
ndonjë rrugë tjetër ligjore personave dhe entiteteve të synuara, thelbi i së drejtës për 
shqyrtim të pavarur dhe të paanshëm - e drejta për mbikëqyrjen gjyqësore - mund të 
dëmtohet, siç e pranojnë shumica në paragrafin 151 (“thelbi i ankuesit e drejta për qasje 
në gjykatë është dëmtuar”). Nuk nevojitet balancim shtesë të proporcionalitetit.

Pjesa e dytë – Zgjidhja e konfliktit të Normës (§§ 3870)

IV.  Konflikti midis Detyrimeve të Kartës dhe detyrimeve të Traktatit të të drejtave të 
njeriut (§§ 3850)

A.  Zgjidhjet e mundshme  (§§ 3844)

(i)  Përparësia Detyrimeve të Kartës (§§ 3839)
38.  Një zgjidhje radikale për konfliktin midis detyrimeve të Kartës dhe detyrimeve të traktatit 

të të drejtave të njeriut konsiston në një dorëzim strikt hierarkik të këtij të fundit tek i 
mëparshmi, në përputhje me Nenin 103 të Kartës së OKB-së267. Në përputhje me një 
njohje të rolit kushtetues të Kartës, kjo zgjidhje u pasua nga Gjykata e Shkallës së Parë e 
Komuniteteve Europiane (“CFI”, tani e njohur si Gjykata e Përgjithshme) në Kadi I. Në 
aktgjykimet e saj të 21 Shtatorit 2005268, CFI mori mendimin se gjyqësori i Bashkimit 
Evropian kishte juridiksion të kufizuar në lidhje me interpretimin e rregulloreve të 
Komunitetit të miratuara në bazë të rezolutave të Këshillit të Sigurimit. Me efektin e 
transferimit të kompetencave sovrane nga shtetet anëtare tek Bashkimi, ky i fundit u 
lidh me Kartën edhe pse nuk ishte vetë një anëtar i Kombeve të Bashkuara. Përveç 
kësaj, ai konstatoi se shkeljet e të drejtës për një gjykim të drejtë dhe të drejtës për t’u 
dëgjuar ishin të pranueshme në dritën e “interesit thelbësor publik për ruajtjen e paqes 
dhe sigurisë ndërkombëtare përballë një kërcënimi të identifikuar qartë nga Këshilli i 
Sigurimit”.

39. Nga një këndvështrim hierarkik, neni 103 i Kartës do të përjashtonte çdo shqyrtim nga 
Gjykata për aktet e shteteve palë që zbatojnë detyrimet e Kartës. Si çështje e logjikës 
së pastër, Gjykata nuk do të kishte zgjedhje përveçse të deklaronte të papranueshme 
ndonjë ankesë me këtë temë. Megjithatë, mungesa e kushtetutshmërisë së Kartës, së 
bashku me shumëzimin e shtresave normative dhe institucioneve ligjore me pretendime 
kushtetuese në arenën ndërkombëtare, sidomos në fushën e mbrojtjes ndërkombëtare të 
të drejtave të njeriut, kërkojnë një përshtatje të modelit të Kartës së Rezolutës Normative 
të Konfliktit.Me fjalë të tjera, në nivelin universal, një perspektivë rreptësisht kelseniane 
e hierarkisë së normave në të drejtën ndërkombëtare është ende e pa përshtatur ndaj 
realitetit.

Meqenëse Neni 103 i Kartës nuk mund të interpretohet në mënyrë të pavarur nga 
rregullat parësore të detyrimit të Kartës, një interpretim sistematik i Kartës nuk mund të 
shpërfillë kufizimet dhe mangësitë e arkitekturës së Kombeve të Bashkuara në qendër të 
Shtetit në rastin e pretendimeve kushtetuese kontradiktore në të drejtën ndërkombëtare. 

267  Shih, për shembull, R. Kolb, «L’article 103 de la Charte des Nations Unies», Kolegjet e mbledhura të Akademisë 
së Hagës të së Drejtës Ndërkombëtare, 2013, vol. 367, f. 119-123; Arkari, «Duke harruar nenin 103 të Kartës së 
OKB-së? Disa perplasje për ‘mbrojtje ekuivalente’ pas Al-Dulimit «, në QIL, Zoom-in 6 (2014), f. 33; dhe Bernhardt, 
«Komentari i Nenit 103», në B. Simma (ed.), Karta e Kombeve të Bashkuara: Një Komentar, 2002, f. 1300
268   CFI, rastet T 315/01, Raportet II 3649, dhe T 306/01, Raportet II 3533, respektivisht.
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Duke parashtruar një kërkesë kushtetuese në zhvillim, por ende të dobët, ligji primar 
i Kartës së OKB-së, në raste specifike të konfliktit, mund të zhvendoset nga normat 
ndërkombëtare me një pretendim më të fortë kushtetues efekti i të cilit nuk kompensohet 
nga rregulli dytësor i nenit 103 të Kartës.
 (ii)  Përparësia e detyrimeve të traktatit të të drejtave të njeriut (§§ 4041)

40.  Zgjidhja e saktë e kundërt shprehimisht përjashton çdo ulje të normave të mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut duke iu nënshtruar rezolutave detyruese të Këshillit të Sigurimit269. Në 
Kadi I Gjykata e Drejtësisë e Komuniteteve Evropiane (CJEC, tani e njohur si Gjykata 
e Drejtësisë e Bashkimit Evropian) konstatoi se kishte juridiksion për të vendosur mbi 
ligjshmërinë e Rregullores (KE) nr.881/2002 për zbatimin e Rezolutave të Këshillit të 
Sigurimit 1267 (1999), 1333 (2000) dhe 1390 (2002), drejtuar kundër al-Kaedës dhe 
talebanëve. Në gjykimin e saj të datës 3 Shtator 2008, CJEC, konstatoi se shqyrtimi 
i vlefshmërisë së çdo mase të Komunitetit në dritën e të drejtave themelore duhej të 
konsiderohej si shprehje, në një komunitet të bazuar në sundimin e ligjit, të një garancie 
kushtetuese që rrjedh nga Traktati i KE-së si një sistem ligjor autonom që nuk duhej të 
paragjykohej nga një marrëveshje ndërkombëtare270. Ai sqaroi se ky rishikim kishte të 
bënte me aktin komunitar të miratuar për të zbatuar marrëveshjen ndërkombëtare në 
fjalë dhe jo këtë të fundit si të tillë, duke theksuar parimin se të gjitha aktet e Komunitetit 
duhet të respektojnë të drejtat themelore - respektin që përbën një kusht të ligjshmërisë 
së tyre.271 Në Kadi I, HEC-i konstatoi se të drejtat e mbrojtjes së ankuesve, në veçanti e 
drejta për t›u dëgjuar, ishin shkelur272. Përveç kësaj, e drejta e tyre për një mjet juridik 
efektiv ishte shkelur pasi nuk kishin mundur të mbrojnë të drejtat e tyre në kushte të 
kënaqshme para gjykatës së Komunitetit dhe kishte pasur shkelje të së drejtës së tyre në 
pronë, në mungesë të garancive themelore procedurale273. Në dritën e këtyre shkeljeve, 
Gjykata anuloi rregulloren e kontestuar për sa i përket çështjes Kadi dhe fondacionit Al 
Barakaat274.

41.  Përmbledhje, CJEC i atribuohet rendit kushtetues të Bashkimit Evropian një efekt 
krahasues për vlerësimin e çdo akti komunitar ose vendor që zbaton rezolutat e Këshillit 
të Sigurimit. Duke pohuar se imuniteti nga juridiksioni brenda rendit të brendshëm 
juridik të Komunitetit “duket i pajustifikuar, sepse qartësisht procedura e rishikimit 
[përpara Komitetit të Sanksioneve] [nuk] ka ofruar garancitë e mbrojtjes gjyqësore”, 
CJEC në mënyrë implicite prezantoi një Solange- lloj paralajmërimi275. Pyetja që vijon 

269  Shih, për shembull, Bruno Simma, «Universaliteti i së drejtës ndërkombëtare nga perspektiva e një praktikanti», 
në 20 EJIL (2009), f. 294: «Nëse ... institucionet universale si OKB-ja nuk mund të mbajnë një sistem të mbrojtjes 
adekuate të të drejtave të njeriut, konsideratat e të drejtave të njeriut meritojnë të marrin në konsideratë argumentet 
e universalitetit».
270  Kadi I, 3 Shtator 2008, cituar më lart, § 316.
271  Ibid., §§ 284-287.
272   Avokati i Popullit e konsideron këtë aktgjykim si “pikë kthese” në kontekstin e kritikave që rrjedhin nga shumë 
kënde gjeografike, duke vënë zbatimin e rregjimit të Këshillit të Sigurimit “në mënyrë të qartë drejtpërdrejt në 
rrezik” (Kimberley Prost, Vërejtjet e dorëzuara në takimin jozyrtar e këshilltarëve ligjorë, 25 tetor 2010, f.2).
273  Kadi I, 3 Shtator 2008, cituar më lart, § 353.
274   Në rastin Komisioni dhe të tjerë kundër Kadi (objekti I bashkuar C-584/10 P, C-593/10 P dhe C-595/10 P, 
aktgjykimi i 18 Korrikut 2013) («Kadi II»), Bashkimi Evropian (NJBGJ) ka konfirmuar anulimin e Rregullores së 
re të miratuar nga Komisioni për të vepruar në përputhje me Kadi I. Është e udhës të vëzhgojë se si në gjykimin e 
Kadi II, GEJ jep detaje të sakta për sjelljen që pret nga kompetentët Autoriteti i Bashkimit (shih §§ 111-116, 135-
136). Por në Kadi II, GEJ nuk ka përfshirë në analizën e tij Avokatin e Popullit, një mosveprim të cilin ky i fundit e 
konsideron si «të pafat». Ajo shtoi se një konsideratë e tillë nga ana e GJEDNJ «do të kishte qenë e dobishme ... edhe 
nëse do të konsideronte se mekanizmi nuk do të shkonte aq sa duhet» (Vërejtjet e Avokatit të Popullit tek CAHDI, 
cituar më lart, fq.4).
275  Shih Kadi I, 3 shtator 2008, cituar më lart, § 322, dhe Kokott dhe Sobotta, “Rasti Kadi - Vlerat Themelore 
Kushtetuese dhe të Drejtën Ndërkombëtare - Gjetja e Bilancit”, në EJIL (2012), vol. 23, nr. 4, f. 1019. Më së shumti, 
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tani është nëse e njëjta gjë vlen edhe për komunitetin e 47 shteteve evropiane që përbëjnë 
Këshillin e Evropës.
(iii)  Harmonizimi I Kartës dhe Traktatit të të drejtave të njeriut (§§ 4244)

42.  Zgjidhja e mesme shmang konfliktin normativ. Kjo e bën këtë me dy, ose në realitet me 
tre, mjete të ndryshme. E para konsiston në shqyrtimin nëse veprimi ose mosveprimi i 
kundërshtuar mund t’i atribuohet Kombeve të Bashkuara dhe rrjedhimisht nëse Gjykata 
ka juridiksion ratione personae për të shqyrtuar ndonjë veprim apo mosveprim të tillë 
që është konstatuar se i atribuohet OKB-së; dhe duke konstatuar se akti ose mosveprimi 
i kundërshtuar nuk mund t’i atribuohet Shtetit të paditur sepse autoriteti dhe kontrolli 
i fundit i takonin Këshillit të Sigurimit dhe prandaj Gjykata nuk ka juridiksion ratione 
personae (qasja Behrami)276. E dyta përfshin një interpretim të tekstit të Rezolutës së 
Këshillit të Sigurimit në mënyrë të tillë që detyrimet të ekzistojnë ose duke gjetur se 
masa e kundërshtuar e marrë nga Shteti i paditur nuk ishte në të vërtetë i kërkuar nga 
Këshilli i Sigurimit 277(Al-Jedda ose duke gjetur se, në zbatimin e rezolutës, shteti i 
paditur kishte disa hapësira - ndoshta të kufizuara por megjithatë të vërteta - dhe se 
shkelja e supozuar rrjedh nga përdorimi i pamjaftueshëm i asaj hapësire për manovër 
nga shteti përgjegjës (qasja e rastit Nada278).

43.  Siç është formuluar në gjykimin Al-Jedi, supozimi kundër konfliktit normativ synon 
integrimin sistematik të rendit juridik të Kombeve të Bashkuara me rendin ligjor 
evropian. Por ky është një instrument i interpretimit të vlerës së kufizuar, pasi në rastet e 
një gjuhe të qartë që imponon një detyrim në shkeljen e të drejtave të njeriut nuk nxirren 
përfundime nga anulimi i prezumimit - dhe kështu, prezumimi mbetet i panevojshëm - 
dhe në rastet e imponimit të gjuhës nuk ka asnjë detyrim fare, nuk ka konflikt normativ 
- dhe kështu, prezumimi është thjesht pranë qëllimit.Arsyetimi i Nadës nuk ndihmon 
shumë në këtë kontekst.Ajo është e përhumbur nga besimi se Karta i lë vendet anëtare 
të Kombeve të Bashkuara një zgjedhje të lirë midis modeleve të ndryshme të mundshme 
për transpozimin e rezolutave të Këshillit të Sigurimit në rendin e tyre të brendshëm 
ligjor279. Por përmirësimi i Nada-s për një detyrim të pajtimit me dy nivele të anëtarëve 
të Kombeve të Bashkuara, lidhur me interpretimin dhe zbatimin e rezolutave të Këshillit 
të Sigurimit, nuk është bindëse. Nga pikëpamja metodologjike, dallimi ndërmjet 
interpretimit dhe zbatimit injoron një acquis të vjetër të teorisë ligjore, domethënë se 
çdo veprim i interpretimit të një norme tashmë është një mënyrë e veçantë për zbatimin 
e saj dhe anasjelltas, çdo akt që zbaton një normë nënkupton një interpretim të caktuarnë 
normë. Për më tepër, duke vënë theksin në “fazën e zbatimit”, Nada heshtur anulon 
efektin e testit të supozuar autonom të interpretimit, duke pranuar se supozimi i Al-Jedi 
mund të kundërshtohet edhe në rastin e gjuhës së qartë dhe eksplicite që imponon një 
detyrim të rezultatit. Në një rast të tillë, fiction e “disa hapësira”280 rrezikon shtrëngimin 

Malenovsky konsideron se GjEDNj zbatuar testin e Bosforit duke gjetur në mënyrë implicite gjetjen e mbrojtjes në 
nivel të OKB-së të jetë dukshëm i mangët (shih “L’enjeu délicat de l’éventuelle adesione de l’Union européenne à 
la Convention européenne des droits de për shembull: varrezat e ndryshimeve në aplikacionin ndërkombëtar, notën 
gjenerale, ligjet e Luksemburgut dhe Strasburgut “, RGDIP 2009-4).
276  Shih Behrami, cituar më lart, § 133.Gjykata miratoi testin e “autoritetit të përgjithshëm” të Sarooshi, siç 
përcaktohet në Kombet e Bashkuara dhe Zhvillimin e Sigurisë Kolektive (1999), i cili dallon nga kriteri më rigoroz 
i nenit 5 të Hartimi i artikujve mbi Përgjegjësinë e Organizatave Ndërkombëtare.Shih, për një kritikë të qasjes 
Behrami, L.-A. Sicilianët, “Le Conseil de Sécurité, La responsabilité des Etats et la Cour européenne des droits de 
l’homme: vers une approche intégrée?”, Në RGDIP, 2015-4, f. 782, dhe literaturës që përmendet aty.
277   Shih Al-Jedda kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 27021/08, GJEDNJ 2011. Gjykata ndoqi mendimin 
konkurrent të Sir Nigel Rodley në Sayadi dhe Vinck, përmendur më lart.
278  Shih Nada, cituar më lart.
279  Ibid., § 176
280  Ibid., §§ 179-180.
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e tekstit me anë të një paqartësie gjuhësore të lexuar në mënyrë artificiale.Dëshmia më e 
mirë e këtij artificialiteti pasqyrohet në detyrimet e imponimit ndaj Shtetit të paditur, të 
cilat nuk kanë ndonjë pikëmbështetje në realitet. Duke krijuar një detyrë për të vepruar 
për të zbutur rreptësinë e Rezolutës brenda kufijve të detyrimit të nenit 103, aktgjykimi 
i Nada është këmbëngulës për një lloj lirie të Zvicrës shtetërore ku Këshilli i Sigurimit 
nuk donte që ajo të ishte kështu. Kur përpjekja e lavdërueshme e integrimit sistematik, 
siç garantohet nga Neni 31 § 3 (c) i Konventës së Vjenës, shkon përtej kufijve të 
arsyeshmërisë, ajo nuk është më bindëse.Ky ishte rasti i Nadas.

44.  Përkundër faktit se asnjë “gjerësi” nuk u akordua nga gjuha e tekstit të Rezolutës, 
liria e shtetit është ringjallur në nivelin e shtresës së transpozimit të detyrimit të 
pajtueshmërisë së shtetit, për të shmangur në mënyrë eksplicite kryerjen e testit të 
barabartë të mbrojtjes. Në fakt, ekziston një vlerësim i fshehtë i krahasueshëm, i cili 
kryhet në nenin 13 të aktgjykimit të Nada.Gjykata konkludon se, në mungesë të një 
shqyrtimi gjyqësor efektiv në nivel të OKB-së, Shteti përgjegjës kishte për detyrë të 
ofronte një mjet efektiv juridik, pa specifikuar se si duhet të ishte organizuar një rishikim 
i tillë. Në këtë kontekst, referenca mutatis mutandis në Nada në paragrafin 299 të Kadi I 
(2008) është mjaft ndriçues281, duke zbuluar se shumica e Nada-s u fituan me të vërtetë 
nga filozofia kushtetuese e CJEC-së, duke shmangur të njëjtën qëndrim konfrontues. 

B.  Kritika e arsyetimit të shumicës (§§ 4556)

(i)  Premtimi I pambajtur I interpretimit të një Rezolute 1483 (§§ 4546)
45.  Premtimi i shumicës për shqyrtimin e formulimit dhe fushëveprimit të tekstit të 

Rezolutës 1483 të bërë në paragrafin 139 të këtij aktgjykimi mbetet i paplotësuar. Në 
vend të interpretimit të tekstit, shumica e risolli  tekstin e Rezolutës 1483, duke shtrirë 
kuptimin e gjuhës së saj dhe, akoma më keq, duke e shformuar tekstin. Asnjë përpjekje 
interpretuese nuk është bërë për të pajtuar shprehje të tilla si konfiskim “pa vonesë” 
dhe transferimi “i menjëhershëm” me mundësinë e një procedure të gjatë shqyrtimi 
gjyqësor.Edhe më pak përpjekje është bërë për të shpjeguar përjashtimin për pasuritë 
apo burimet të cilat janë “subjekt i një barriere të mëparshme gjyqësore, administrative, 
ose të arbitrazhit ose gjykimit”, duke përjashtuar këtë përjashtim thjesht nga shumica.
Heshtja e shumicës në këtë pikë është posaçërisht shurdhuese.

46.  Interpretimi sipërfaqësor i Rezolutës 1483 nga ana e shumicës është veçanërisht e 
dukshme duke marrë parasysh faktin se nuk i është kushtuar konsideratë regjimeve 
paralele të sanksioneve, dhe pikërisht Komitetit të Këshillit të Sigurimit në pajtim me 
Rezolutat 1267 (1999), 1989 (2011) dhe 2253 2015) në lidhje me ISIL (Da’esh), Al-
Qaida dhe individë, grupe, ndërmarrje dhe subjekte të lidhura. Në veçanti, nuk bëhet 
asnjë studim mbi zbatueshmërinë e regjimit të përjashtimeve, nëse ka, në ngrirjen e 
aseteve, e përbërë nga moszbulimi i ndonjë kërkimi në bazën ligjore të OKB-së për 
autorizimet nga Sekretariati Shtetëror për Çështje Ekonomike (SECO) për të bërë 
përdorimin e aseteve të ngrira të ankuesve në Zvicër.
(ii)  “Natyra kushtetuese” e nënkuptuar e së drejtës për qasje në gjykatë(§§ 4753)

47.   Shumica theksojnë se përfshirja e individëve282 në listat e sanksioneve mund të ketë 
pasoja «jashtëzakonisht serioze» për individët e synuar. Ata më tej argumentojnë se, 
duke pasur parasysh këto pasoja «të rënda», këto lista «nuk mund të zbatohen pa dhënë 
të drejtën për shqyrtim të duhur». Ajo që vlen të përmendet në këtë arsyetim nuk është 

281  Ibid., § 212
282  Shih paragrafin 145 të aktgjykimit.Në paragrafin 146 përmendet edhe “serioziteti i pasojave”.
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aq shumë vlerësimi shumë i gjerë i sanksioneve nga shumica, që mund të lexohet si 
një standard i përgjithshëm për të gjitha rezolutat e Këshillit të Sigurimit që imponojnë 
sanksione, pra një standard për pesëmbëdhjetë regjimet e sanksioneve të vazhdueshme 
që fokusohen në mbështetjen e zgjidhjes politike të konflikteve, mospërhapjes së armëve 
bërthamore dhe kundër-terrorizmit. Ajo që me të vërtetë e dallon është natyra e gabuar 
e vlerësimit.

48.  Si çështje e logjikës së pastër, shumica kryejnë dy gabime të mëdha intelektuale. Së 
pari dhe më kryesorja, ata gabojnë në një gabim natyror, duke nxjerrë një gjykim të 
vlerës (mbi ekzistencën e “të drejtës për shqyrtim të duhur”) nga një deklaratë faktike 
(për pasojat e përfshirjes në listat e sanksioneve).Veç kësaj, shumica gabojnë në një 
gabim pasues, që rrjedhin nga ekzistenca e një kërkese në ligj (një “shqyrtim i duhur”) 
nga pasojat negative të mundshme të mosekzistimit të saj.Ky gabim është veçanërisht i 
njohur për shkak të natyrës së pasigurt të deklaratës mbi faktet, e cila i referohet vetëm 
pasojave të mundshme (“mund të jetë tepër serioze”, “mund të jetë kaq e rëndë”).

49.  Edhe nëse dikush do të donte të pranonte një argument të logjikshëm të mbrapshtë të 
shumicës, një vlerë e kufizuar dhe thjesht retorike, mund të thuhet se vlera e shtuar e 
arsyetimit të tyre nuk qëndronte në asnjë forcë të argumentit pasues (argumentum ad 
consequentiam), por diku tjetër. Duke lexuar të gjithë paragrafin 145 të aktgjykimit, 
është e qartë se vijimi i argumentit i shërben qëllimit të shumicës për vendosjen e 
diskutimit ku ajo vërtetë i përket: në mes të rendit publik europian. Në të njëjtin paragraf 
145 të aktgjykimit, ku i referohemi pasojave “jashtëzakonisht serioze” dhe “aq të rënda” 
të listave të sanksioneve, shumica vërejnë se Konventa është një instrument kushtetues 
i rendit publik europian, i cili bazohet në sundimin e ligjit dhe arbitrariteti është mohimi 
i këtij parimi. Graviteti i pasojave të listave të sanksioneve është një instrument retorik 
për të tërhequr vëmendjen e lexuesit në atë që është në të vërtetë në rrezik: shkelja 
e vlerave aq themelore dhe të panegociueshme të rendit juridik evropian, në të cilin 
Gjykata nuk mund të mbetet indiferente .

50.  Në fakt, shumica lexojnë në Rezolutën 1483 jo vetëm garancinë për “mbikëqyrjen 
gjyqësore” (paragrafi 146) ose “shqyrtimin gjyqësor” (paragrafi 148), por edhe fuqinë 
e gjykatave vendase për të pasur qasje në “informata mjaft të sakta për ushtrimin e 
shqyrtimit që është detyrë e tyre “(paragrafi 147). Në një qasje mjaft vullnetare, 
shumica më tej theksojnë se fushëveprimi i shqyrtimit të tillë gjyqësor përfshin çdo 
“mosmarrëveshje në lidhje me një vendim për të shtuar një person në listë ose për të 
refuzuar çregjistrimin nga lista”; jo vetëm që duhet të “zbatohet nga gjykatat e vendit, por 
edhe dhënia e” efektit ligjor “në” shtimin e një personi - qoftë një individi ose një person 
juridik - në listën e sanksioneve “duhet të paraprihet nga një vlerësim i arbitraritetit. 
Kjo logjikisht nënkupton që masa kufizuese është e arsyetuar dhe se arsyet i përkasin 
rrethanave individuale të personit të synuar. Kjo gjithashtu kërkon që një vlerësim i tillë 
i përputhshmërisë së Konventës me masat e konfiskimit të përfshira në listim duhet të 
bëhet jo vetëm pas një kërkese të personit të synuar, por edhe a priori dhe lëvizjen283 

283  Në fakt, shumica e lexojnë në Rezolutën 1483 jo vetëm garancinë për “mbikëqyrjen gjyqësore” (paragrafi 146) 
ose “shqyrtimin gjyqësor” (paragrafi 148), por edhe fuqinë e gjykatave vendase për të pasur qasje në “informata 
mjaft të sakta për ushtrimin e shqyrtimit që është detyrë e tyre “(paragrafi 147). Në një qasje mjaft vullnetare, 
shumica më tej theksojnë se fushëveprimi i shqyrtimit të tillë gjyqësor përfshin çdo “mosmarrëveshje në lidhje me 
një vendim për të shtuar një person në listë ose për të refuzuar çregjistrim nga listain”; jo vetëm që duhet të “zbatohet 
nga gjykatat e vendit, por edhe dhënia e” efektit ligjor “në” shtimin e një personi - qoftë një individi ose një person 
juridik - në listën e sanksioneve “duhet të paraprihet nga një vlerësim i arbitraritetit. Kjo logjikisht nënkupton që 
masa kufizuese është e arsyetuar dhe se arsyet i përkasin rrethanave individuale të personit të synuar. Kjo gjithashtu 
kërkon që një vlerësim i tillë i përputhshmërisë së Konventës me masat e konfiskimit të përfshira në listim duhet të 
bëhet jo vetëm pas një kërkese të personit të synuar, por edhe a priori dhe lëvizjen e vetë autoriteteve vendase. Së 
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e vetë autoriteteve vendase. Së fundi, shumica shtojnë se personat e synuar duhet të 
lejohen të paraqesin në gjykatë, “për shqyrtimin e meritave, dëshmi të përshtatshme për 
të treguar se përfshirja e tyre në listat e kundërshtuara ka qenë arbitrare” (paragrafi 151).
Me fjalë të tjera, gjykatat dhe autoritetet vendase evropiane duhet të zbulojnë provat 
në dispozicion kundër personit të synuar dhe ai ose ajo duhet të vihet në pozitë që në 
mënyrë efektive të bëjë të njohur pikëpamjet e tij ose të saj mbi bazat e ngritura kundër 
tij. Nuk duhet të ketë dyshim: ngjashmëria e përmbajtjes së arsyetimit të Al Dulimit dhe 
Kadi II është e padiskutueshme, që do të thotë se niveli i shqyrtimit të Strasburgut është 
shumë afër me atë të gjykatës së Luksemburgut. Të dy gjykatat duan të flasin me një zë.

51.  Përveç kërkesave procedurale të lartpërmendura, shumica e Al Dulimit përcakton një 
test të ri substancial për shqyrtimin gjyqësor në rastet e konfliktit midis detyrimeve të 
Konventës dhe rezolutave të Këshillit të Sigurisë, të detyrueshme, përkatësisht testit të 
“arbitraritetit284”. Ata megjithatë shtojnë gjithashtu se pamundësia për të sfiduar masat e 
konfiskimit ka zgjatur “për një periudhë të gjatë kohore”, “për shumë vite285”.Ky faktor 
kohë përsëri shton një shkallë të konsiderueshme pasigurie për arsyetimin e shumicës. A 
do të ishte përfundimi i shumicës nëse ndryshimi i kohës do të ishte më i shkurtër? Cili 
është minimumi i pranueshëm i kohës pa ndonjë hyrje në gjykatë? 

52.   Të pavendosur nga leximi në mënyrë artificiale i Rezolutës 1483 të Këshillit të 
Sigurimit (2003), shumica vazhdojnë të pranojnë “një shkallë fleksibiliteti” në zbatimin 
e kësaj Rezolute286, në përputhje me arsyetimet e ngjashme në rastin Nada. Në logjikën 
e Nada-s, testi i interpretimit Al-Jedi plotësohet me testin e “gjerësisë në zbatim” sa 
herë që supozimi i përputhshmërisë ndërmjet rezolutave të Këshillit të Sigurimit dhe të 
drejtave të njeriut është anulluar nga përdorimi i një gjuhe të qartë në rezolutë287. Ashtu 
si në Nada, shumica pretendojnë se shteti i paditur ka gëzuar “një shkallë fleksibiliteti” 
në zbatimin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit, por ndryshe nga Nada, ata e bëjnë këtë 
pasi kanë konstatuar se nuk ka një formulim të qartë në kundërshtim me detyrimet e 
Konventës. Vendosja e “fleksibilitetit” në zbatim është dukshëm e tepërt, nga perspektiva 
e shumicës, pasi interpretimi i vetë rezolutës nuk ka imponuar detyrime që do të shkelin 
Konventën. Në Al-Dulimi, faza e dytë e arsyetimit të Nada-s, që kishte të bënte me 
një vlerësim të “fleksibilitetit” në zbatim, nuk duhej të angazhohej, sipas logjikës së 
shumicës, thjesht sepse supozimi i bazuar në testin e interpretimit nuk përmbyset.

53.  Të paaftë ndaj hezitimit deri në fund, shumica e mbyllin argumentin e tyre duke u kthyer 
në arsyetimin fillestar të gabuar, duke nxjerrë detyrimin e shtetit të paditur (të ndërmarrë 
masa praktike me qëllim përmirësimin e situatës së aplikantëve) nga fakti se Zvicra ka 
marrë “ masat “, ndonëse këto masa janë gjetur” të pamjaftueshme “. Asnjë kujdes nuk 
është marrë për të kontrolluar nëse këto masa praktike janë në përputhje me Rezolutën e 
Këshillit të Sigurimit. Sikur këto përjashtime të ishin dhënë nga Zvicra në kundërshtim 
me detyrimet e OKB-së, ato nuk do të tregonin qartë se Rezoluta 1483 mund të zbatohej 
me një shkallë fleksibiliteti. Përfundimi i shumicës që këto përjashtime ishin dëshmi e 

fundi, shumica shtojnë se personat e synuar duhet të lejohen të paraqesin në gjykatë, “për shqyrtimin e meritave, 
dëshmi të përshtatshme për të treguar se përfshirja e tyre në listat e kundërshtuara ka qenë arbitrare” (paragrafi 151).
Me fjalë të tjera, gjykatat dhe autoritetet vendase evropiane duhet të zbulojnë provat në dispozicion kundër personit 
të synuar dhe ai ose ajo duhet të vihet në pozitë që në mënyrë efektive të bëjë të njohur pikëpamjet e tij ose të saj mbi 
bazat e ngritura kundër tij. Nuk duhet të ketë dyshim: ngjashmëria e përmbajtjes së arsyetimit të Al Dulimit dhe Kadi 
II është e padiskutueshme, që do të thotë se niveli i shqyrtimit të Strasburgut është shumë afër me atë të gjykatës së 
Luksemburgut. Të dy gjykatat duan të flasin me një zë.
284  Paragrafi 146 I vendimit.
285  Paragrafi 152 I vendimit.
286  Paragrafi 154 I vendimit.
287  Shih Nada, cituar më lart, § 175
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një “shkalle fleksibiliteti” në ekzekutimin e Rezolutës 1483 mund të arriheshin vetëm 
nëse ato ishin autorizuar direkt ose indirekt nga Kombet e Bashkuara. Dhoma e Madhe 
dështoi të hetojë nëse ka qenë kështu.Me fjalë të tjera, shumica i nënshtrohen përsëri 
tundimit të gabimeve natyrore, duke kaluar lehtësisht nga një deklaratë e fakteve në një 
gjykim mbi detyrimet.
(iii)  Zgjidhja e fshehtë e Bosforit(§§ 5456)

54.  Në fund të fundit, sipas shumicës, “shkalla e detyrimeve të shtetit të paditur në rastin 
aktual” përcaktohet nga një krahasim midis garancive të “sistemit të zbatueshëm në 
rastin aktual” në nivel të OKB-së dhe standardeve evropiane, përkatësisht nga testi i 
refuzuar më parë i “mbrojtjes ekuivalente”. Në praktikë, është kjo provë që kundërshton 
pretendimin e përsëritur të Al-Jedi, duke konkluduar se mbrojtja që u jepet ankuesve me 
Rezolutën 1483 nuk është e mjaftueshme.

55.  Megjithëse shumica kërkojnë të shmangin me çdo kusht testin ekuivalent të mbrojtjes 
(shih paragrafin 149, në gjobë), ata shmangin synimin e tyre të vërtetë në paragrafin 153, 
ku pranojnë argumentin e Qeverisë së paditur se sistemi i zbatueshëm në rastin aktual, 
madje në formën e saj të përmirësuar pas Rezolutës 1730 (2006), nuk ka “mbrojtje të 
arsyeshme”, me fjalë të tjera, një nivel mbrojtjeje të krahasueshme ose ekuivalente me 
atë të kërkuar nga Konventa. Kjo është padyshim testi i Bosforit, dhe fshirja artificiale 
e fjalës së ndaluar “ekuivalente” nuk ndryshon asgjë288.Mbështetja e shumicës lidhur 
me këtë test është bërë edhe më e qartë nga dënimi përfundimtar i paragrafit 153, i 
cili konsiston në një vlerësim të përgjithshëm krahasues të mbrojtjes të siguruar nga 
“qasja në këto procedura” (Pika Fokale), nga njëra anë dhe kërkesa e Konventës për 
“shqyrtimin e duhur gjyqësor”, nga ana tjetër. Toni i përgjithshëm dhe abstrakt i përdorur 
është i ngjashëm me atë të Bosforit289.

56.  Është për të ardhur keq që shumica kritikojnë “sistemin e sanksioneve të OKB-së”, duke 
ofruar vetëm një përjashtim të përshpejtuar në bazë të “kritikave serioze, të përsëritura 
dhe të qëndrueshme” nga Raportuesit Specialë të Kombeve të Bashkuara dhe “burime 
jashtë kësaj organizate” një burim i tillë (APKE) dhe një “numër gjykatash, të tilla si 
Gjykata Evropiane e Drejtësisë, Gjykata Supreme e Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjykata 
Federale e Kanadasë”. Por është edhe më e pakuptueshme që shumica nuk e marrin në 
mënyrë transparente ushtrimin e “testit të barabartë të mbrojtjes”, të cilin ata e përdorin 
në mënyrë efektive në paragrafin 153.

C.  Përfundime paraprke (§§ 5758)

57.   Konflikti midis detyrimeve që dalin nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit dhe nga 
traktatet e të drejtave të njeriut është zgjidhur me tri zgjidhje të mundshme: parësinë e 
detyrimeve të nenit 103, zgjidhjen e kundërt dhe harmonizimin e detyrimeve sipas nenit 

288   Krahaso paragrafet 114 and 153 të vendimit 
289  Frymëzuar nga çështja e ashtuquajtur Solange II (Gjykata Kushtetuese Federale, vendimi i 22 tetorit 1986, BVerfG 
73, 339), ky vlerësim i përgjithshëm dhe abstrakt u kritikua nga gjyqtarët Rozakis, Tulkens, Traja, Botoucharova, 
Zagrebelsky dhe Garlicki në mendimin e tyre të veçantë aneksuar në Bosfor, duke i ftuar Gjykatës të vazhdojë me 
një analizë më specifike dhe konkrete të mbrojtjes ekuivalente. Prova e Solange II e Gjykatës Kushtetuese gjermane, 
e cila vetëm pretendonte të «siguronte në përgjithësi një mbrojtje efektive të të drejtave themelore, në kundërshtim 
me kompetencat sovrane të Komuniteteve, që duhet konsideruar si thelbësisht e ngjashme me mbrojtjen e të drejtave 
themelore të kërkuara pa kushte nga Kushtetuta dhe për aq sa ato në përgjithësi mbrojnë përmbajtjen thelbësore të të 
drejtave themelore «, ishte më pak e rreptë sesa prova e Solange I, e cila fokusohet në krahasimin midis katalogëve 
të garancive specifike për të drejtat themelore në urdhrat ligjore kontradiktore për sa kohë që nuk kishte mbrojtje 
të mjaftueshme në nivel të BE-së («Geltung stehenden formulierten Katalog von Grundrechten enthält, der dem 
Grundrechtskatalog des Grundgesetzes adäquat ist», Gjykata Kushtetuese Federale, vendimi i datës 29 maj 1974, 
BVerfG 37, 211).
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103 dhe sipas marrëveshjeve dhe pakteve të tjera ndërkombëtare. Gjykata ka favorizuar 
këtë zgjidhje të fundit.Por pamja e uniformitetit nuk duhet të mashtrojë.Nën mbulesën 
e integrimit sistemik, janë propozuar tre qasje të ndryshme - qasjet Behrami, Al-Jedi 
dhe Nada.Kjo rrugë e pasigurt tregon vetëm shkallën e hezitimit metodologjik nga ana 
e Gjykatës.

58. Në rastin aktual, pjesa më e madhe përsëri me gjysmë zemre përpiqet të ketë të dyja 
mënyrat. Nga njëra anë, ata pranojnë natyrën themelore të së drejtës për rishikim 
gjyqësor dhe garancive të bashkëngjitura procedurale dhe substanciale në dritën e testit 
shumë të kërkuar të shqyrtimit të Kadi II, duke lexuar në tekstin e Rezolutës 1483, 
garanton se nuk është dakord.Këtu Al-Dulimi shkon edhe më tej se Nada. Por në anën 
tjetër, si në Nada, ata në fund të fundit japin në tundimin e një krahasimi të fshehtë, të 
përgjithshëm të Konventës dhe sistemeve të Kombeve të Bashkuara, duke angazhuar në 
një arsyetim të ngjashëm me Bosforin, për të gjetur se sistemi i sanksioneve të OKB-së ka 
“mangësi serioze”. Në terminologjinë kushtetuese, shumica hezitojnë deri në momentin 
e fundit ndërmjet qasjes më të rreptë Solange I, kur ata interpretojnë në mënyrë krijuese 
Rezolutën 1483 dhe qasjen më pak të kërkuar Solange II, kur kritikojnë sipërfaqësisht 
“sistemin e sanksioneve të OKB-së”. Megjithatë, nëse arsyetimi ligjor është i brishtë, 
mesazhi nuk është: Gjykata është e vendosur të mos pranojë sanksionet e OKB-së pa 
garancitë e duhura procedurale, duke përfshirë “shqyrtimin e duhur gjyqësor”. Vrima 
e madhësisë së BE-së në rrjetin e sanksioneve është bërë një vrimë në mbarë Evropën.

V.  Të marrësh Konventën seriozisht (§§ 5970)

A.  natyra kushtetuese e Konventës (§§ 5660)

59.  Këshilli i Evropës është një rend juridik autonom, i bazuar në marrëveshje dhe 
veprime të përbashkëta në çështjet ekonomike, sociale, kulturore, shkencore, ligjore 
dhe administrative dhe në ruajtjen dhe realizimin e mëtejshëm të të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut (neni 1 paragrafi b Statuti i Këshillit të Evropës i vitit 1949). Me 
më shumë se 217 traktate, rendi ligjor i kësaj organizate ndërkombëtare ka në krye 
të saj një traktat ndërkombëtar, Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, që ka 
efekt të drejtpërdrejtë dhe mbi-kushtetues në urdhrat e brendshëm ligjor të Shteteve 
Anëtare të Këshillit të Evropës290 . Duke qenë më shumë se vetëm një marrëveshje 
shumëpalëshe mbi detyrimet reciproke të Shteteve Palë, Konventa krijon detyrime për 
Shtetet Palë ndaj të gjithë individëve dhe subjekteve private brenda juridiksionit të tyre. 
Me rolin e saj transformues të theksuar në preambulë si një instrument për ndërtimin 
e një bashkimi më të ngushtë të shteteve evropiane dhe zhvillimin e të drejtave të 
njeriut në baza panevropiane, Konventa nuk nënshtrohet as me rregullat e brendshme 
kushtetuese, as me pretendimet e rregullave më të larta të së drejtës ndërkombëtare, pasi 

290  Shih Anchugov dhe Gladkov kundër Rusisë, nr.11157/04 dhe 15162/05, § 50, 4 korrik 2013; Sejdić dhe Finci 
kundër Bosnjë dhe Hercegovinës [GC], nr.27996/06 dhe 34836/06, §§ 40, 41, 54, KEDNJ 2009; Dumitru Popescu 
kundër Rumanisë (nr.2), nr. 71525/01, § 103, 26 prill 2007; dhe Partia Komuniste e Bashkuar e Turqisë dhe të 
Tjerët kundër Turqisë, 30 janar 1998, § 29, Raportet e Vendimeve dhe Vendimeve 1998-I. Me fjalë të tjera, parimet 
e primatit dhe efektit të drejtpërdrejtë të zhvilluar nga GJPGJ duhet të gjenden edhe në praktikën gjyqësore të 
Gjykatës. Parime të ngjashme janë konstatuar sipas Konventës Amerikane për të Drejtat e Njeriut nga Gjykata 
Ndër-Amerikane e të Drejtave të Njeriut, veçanërisht që nga «Temptimi i Fundit i Krishtit» (Olmedo-Bustos et al.)
Kundër Kilit, Meritat, Reparacionet dhe Kostot, Gjykimi, 5 shkurt 2001 (shih Mac-Gregor, «Kushtetuta e Ligjit 
Ndërkombëtar në Amerikën Latine, Kontrolli i Konvencionalitetit, Doktrina e Re e Gjykatës Ndër-Amerikane për të 
Drejtat e Njeriut», në AJIL Unbound, 11 nëntor 2015, ligji i referuar aty).
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është ligji suprem i kontinentit Evropian291. Në hierarkinë e brendshme të normave të 
brendshme të Këshillit të Evropës, ligji i Kombeve të Bashkuara është i barabartë me 
çdo marrëveshje tjetër ndërkombëtare dhe i nënshtrohet përparësisë së Konventës si një 
instrument kushtetues i rendit publik292 europian.

60.  Nga kjo rrjedh natyra e Gjykatës si Gjykata Kushtetuese Evropiane, gjykimet e të cilave 
kanë një ndikim efektiv të interpretimit që shkon shumë përtej efektit të saj ndërkohë 
res judicata, si dhe një efekt të fuqishëm përshkrues që shkon përtej efektit deklarues 
të deklaruar në përgjithësi. Procesi i gjykimit dhe procedurat e gjykimit pothuajse pilot 
janë instrumente tipike të vlerësimit të kushtetutës, të cilat luajnë një rol vendimtar në 
zgjidhjen e funksionimit jofunksional të ligjit vendor ose në dështimin e ligjvënësit 
për të rregulluar disfunksionet sistemike293. Nëse është e nevojshme, Gjykata ushtron 
një fuqi të anullimit të tërthortë, në bazë të nenit 46 të urdhrave, në pjesën operative të 
aktgjykimeve të saj, duke thirrur Shtetin e paditur për të shqyrtuar ligjet dhe rregulloret 
dhe praktikat e saj administrative. Megjithëse nuk është përdorur ende, Gjykata gjithashtu 
ka kompetencë të presë një veprim të shkeljes (Neni 46 § 4 i Konventës). Së fundmi, 
Gjykata ka kompetencën për të përcaktuar juridiksionin e vet (Kompetenzkompetenz), 
gjë që nuk përjashton mundësinë që, në rast të bllokimit politik të procedurës së 
përmbarimit dhe veprimit të shkeljes në nivelin e Komitetit të Ministrave, për të luajtur 
rolin e vet mbikëqyrës në lidhje me mosekzekutimin ose ekzekutimin jo të plotë të një 
ve`ndimi të Gjykatës, madje edhe në mungesë të një veprimi të tillë. Deklaron sot qartë 
se një mekanizëm zbatimi dikur ndërqeveritar, ka ndryshuar rrënjësisht natyrën e tij si 
rezultat i rolit udhëheqës të Gjykatës në garantimin e efikasitetit të sistemit evropian294 
të mbrojtjes së të drejtave të njeriut.Kështu, Këshilli i Evropës mund të parashtrojë një 
pretendim të fortë kushtetues.

B.  Zbatimi Bosforit në Kartën e detyrimeve të BE–së  (§§ 6164)

(i)  Qëllimi material I Bosforit(§§ 6162)
61.  Në dritën e rolit kushtetues të Konventës, Palët Kontraktuese mbeten përgjegjëse 

sipas Konventës për masat e ndërmarra nga ata në përmbushjen e detyrimeve të tyre 
ndërkombëtare ligjore, përfshirë ato kur këto detyrime rrjedhin nga anëtarësimi i tyre 
në një organizatë ndërkombëtare në të cilën kanë transferuar një pjesë të fuqitë e tyre 
sovrane295. Megjithatë, një masë e marrë për përmbushjen e këtyre detyrimeve duhet të 
konsiderohet e justifikuar kur organizata në fjalë u jep të drejta themelore të paktën një 
nivel të barabartë ose të krahasueshëm të mbrojtjes me atë të garantuar nga Konventa. 

291   Kjo nuk do të thotë se Konventa është një dokument ekskluziv, i pavarur. Përkundrazi, është një traktat 
gjithëpërfshirës, bujarisht i hapur ndaj teksteve të tjera që nxisin një shkallë më të lartë të mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut (neni 53 i Konventës).
292  Shih Loizidou kundër Turqisë (kundërshtimet paraprake), 23 mars 1995, § 75, Seria A nr. 310. Është e rëndësishme 
të theksohet në këtë kontekst se preambula e Konventës i referohet vetëm Deklaratës Universale të të Drejtave të 
Njeriut dhe jo Kartës. Për më tepër, Konventa nuk përmban një dispozitë të përgjithshme, ndryshe nga traktatet e 
tjera, me qëllim që të drejtat e garantuara aty të jenë të kualifikuara deri në masën e kërkuar ose të autorizuar nga 
Karta ose nga Rezolutat e Kombeve të Bashkuara.
293  Shih, në mesin e shumë autoriteteve të tjera, M.C. dhe të tjerë kundër Italisë, nr.5376/11, 3 shtator 2013; Kurić 
dhe të tjerët kundër Sllovenisë [GC], nr.26828/06, GJEDNJ 2012; Gjelbrit dhe M.T. v. Mbretërisë së Bashkuar, 
nr.60041/08 dhe 60054/08, KEDNJ 2010; dhe Suljagiq kundër Bosnjë dhe Hercegovinës, nr.27912/02, 3 nëntor 
2009.
294  Në kompetencën kushtetuese të Gjykatës evropiane, shih mendimet e mia të mëparshme në Fabris kundër Francës 
[GC], nr.16574/08, GJEDNJ 2013, dhe Vallianatos dhe të tjerë kundër Greqisë [GC], nr.29381/09 dhe 32684/09, 
GJEDNJ 2013.
295  Bosfor, cituar më lart, § 153.
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Megjithatë, ky justifikim do të mohohet në dy situata: kur veprimet e kundërshtuara nuk 
bien rreptësisht në detyrimet ligjore ndërkombëtare të shtetit të paditur, veçanërisht në 
rastet kur ka ushtruar diskrecion; ose kur mbrojtja e të drejtave të Konventës në fjalë 
është dukshëm e mangët.

62.  Pasi që asnjë pjesë e urdhëresave ligjore të Palëve Kontraktuese nuk i nënshtrohet 
juridiksionit të Gjykatës, instrumentet e bashkëpunimit ndërkombëtar vijnë nën 
mbikëqyrjen e tij. Bosfori vendosi një provë të dyfishtë, si procedurale dhe substanciale, 
për këtë qëllim. Në fazën e pranueshmërisë, Bosforus bëri thirrje për identifikimin e një 
veprimi, një mosveprimi ose sjellje nën juridiksionin e shtetit anëtar të paditur, i cili 
ishte vendosur sipas ndonjë traktati tjetër, në mungesë të ndonjë lirie të diskrecionit. Në 
fazën e meritave, Bosfor dha një krahasim cilësor të të drejtave substanciale të njeriut 
dhe mekanizmave përkatës të mbrojtjes të parashikuara në Konventën dhe në kuadrin 
ligjor të organizatës përkatëse ndërkombëtare. Një krahasim i tillë bazohet në një 
supozim të kundërshtueshëm të përputhshmërisë së Konventës derisa të bëhet rasti për 
mangësitë e dukshme në rendin ligjor të organizatës përkatëse ndërkombëtare. Nuk ka 
asgjë për të parandaluar zbatueshmërinë e kësaj metodologjie në Kombet e Bashkuara, 
pasoja praktike është se si prezumimi i Al-Jedias (lidhur me interpretimin e vendimeve 
të detyrueshme të Kombeve të Bashkuara) dhe presupozimi i Nada (lidhur me gjerësinë 
në zbatimin e vendimeve të detyrueshme të Kombeve të Bashkuara) bëhen të tepërta dhe 
madje edhe të dëmshme296.
(ii)  Qëllimi kohor i Bosforit(§ 63)

63.   Në lidhje me organizatat ndërkombëtare përveç Bashkimit Evropian, Gjykata ka miratuar 
një qasje me nuanca, duke dalluar dy situata të ndryshme. Aty ku kërkuesi është ankuar 
për mangësi strukturore në mekanizmin e brendshëm të organizatës ndërkombëtare në 
fjalë, Gjykata ka zbatuar logjikën e Bosforit, “në mënyrë retrospektive” sikur të ishte 
duke e konstatuar nëse shtetet në kohën kur ata transferonin një pjesë të kompetencave 
të tyre sovrane organizata ndërkombëtare ka siguruar që të drejtat e Konventës do të 
marrin një mbrojtje ekuivalente me atë të ofruar nga Konventa.
(iii)  Qëllimi personal I Bosforit(§ 64)

64.  Kur kërkuesi është ankuar, jo nga mangësitë strukturore në mekanizmin e brendshëm 
të organizatës ndërkombëtare të interesuar, por nga një vendim specifik i marrë brenda 
tij, Gjykata e ka shpallur kërkesën si të papranueshme ratione personae. Ndonjëherë 
në mënyrë implicite ose edhe në mënyrë eksplicite, Gjykata nuk ka refuzuar të aplikojë 
njëkohësisht testin e Bosforit, ose duke marrë parasysh mundësinë e aplikimit të saj, në 
organizata ndërkombëtare përveç Bashkimit Evropian. Kështu, në pajtim me nenin 35 
§ 4 të Konventës, ai hodhi poshtë ankesat lidhur me aktet e Misionit të Administratës 
së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe në ushtrinë e Kosovës297, 
administratën civile ndërkombëtare në Bosnje dhe Hercegovinë298, Tribunalin 
Administrativ të OrganizatësNdërkombëtare tëPunës dhe Organizata Evropiane për 
Sigurinë e Navigacionit Ajror299, Komisioni Europian, Gjykata Evropiane e Drejtësisë 

296  Shih për shembull, Gasparini k. Italisë dhe Belgjikës(dec.), nr.10750/03, 12 Maj 2009.
297  Behrami, cituar më lart.
298  Berić dhe të tjerë kundër Bosnjë  Hercegovinës (vendim), nr. 36357/04 dhe 25 të tjerë, § 30, 16 Tetor 2007.Ajo 
përsërit arsyetimin Behrami.
299  Boivin k. 34 shteteve anëtare të Këshillit të Evropës (vendim), nr.73250/01, GJEDNJ 2008.Gjykata u tundua të 
përdorte testin e Bosforit.
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(CFI dhe CJEC)300, ICTY301, ICC302 dhe Këshilli Ndërkombëtar i Olive303. I njëjti 
arsyetim u zbatua në Gjykatën Administrative të vetë Këshillit të Evropës304.

C.  Zbatimi I Bosforit në çështjen konkrete (§§ 6567)

65.  Në zbatimin e testit të Bosforit, Gjykata nuk shqyrton as meritat e Rezolutës 1483, as 
përkatësinë e aktit të listimit, duke mos proceduar sikur të ishte një instancë e apelit 
e trupave të Kombeve të Bashkuara. Mjafton që ajo të miratojë një sjellje më pak të 
bezdisshme, e cila në të vërtetë është më e favorshme për avancimin e bashkëpunimit 
ndërkombëtar dhe besimit të ndërsjellë. Siç është treguar, as Komiteti 1518 as Pika Fokale 
nuk siguron një mekanizëm të pavarur dhe të paanshëm për marrjen dhe shqyrtimin 
e vendimeve të listimit dhe çregjistrimit nga lista. Rrjedhimisht, Palët Kontraktuese 
në Konventë duhet pastaj të sigurojnë që përkatësia e përfshirjes së ankuesit në listën 
e sanksioneve të shqyrtohet nga gjykatat e tyre dhe se këto të fundit kanë prova të 
mjaftueshme për të vlerësuar atë, nëse është e përshtatshme në dritën e dëshmive të 
përjashtuara të paraqitura nga ankues dhe sqarimet e nevojshme nga Këshilli i Sigurimit 
mbi provat inkriminuese305. Nëse një pajtueshmëri e tillë ndërmjet Rezolutës dhe 
Listimit nuk mund të verifikohet në mënyrë të mjaftueshme të besueshme, do t’i duhet 
Shtetit përkatës të marrë përsipër pasojat në formën që e konsideron të përshtatshme. 
Një mangësi e tillë në veçanti mund të çojë në një gjetje formale të mungesës së provave 
të nevojshme për të miratuar një masë të detyrueshme familjare kundër personit në fjalë.

66.  Nuk mund të argumentohet se zbatimi i metodës së Bosforit në Kombet e Bashkuara do 
të ishte një ushtrim i padobishëm dhe i tepërt, bazuar në një konkluzion të paragjykuar 
që një organizatë ndërqeveritare si Kombet e Bashkuara nuk do të jetë kurrë në gjendje 
të sigurojë një masë mbrojtjeje të barabartë për individët dhe subjektet private të synuara 
ose të prekura nga një akt apo sjellje e OKB-së. Ky argument është i pavlefshëm për 
dy motive parimore. Së pari, kjo tingëllon si një petitio principii.Nuk ka asnjë arsye 
bindëse për të mos zbatuar standardet e të drejtave të njeriut të Kombeve të Bashkuara në 
vendimet e veta.Si parim, asgjë nuk pengon miratimin e masave adekuate substanciale 
dhe procedurale nga organet e Kombeve të Bashkuara, në përputhje me Kartën dhe 
vetë ICCPR, kur marrin vendime detyruese të cilat vendosin sanksione ndaj individëve 
dhe subjekteve.Zyra e Avokatit të Popullit nuk është një zhvillim i parëndësishëm, që 
tregon se ndryshimet në rritje në sistem janë të mundshme.Ajo mund të forcohet më tej 
nëse vullneti politik është atje. Së dyti, çështjet e adresuara nga rezolutat e Këshillit të 
Sigurimit që imponojnë sanksione, si gjenocidi, krimet kundër njerëzimit dhe terrorizmi, 
nuk janë në vetvete rreptësisht politike ose të përjashtuara nga ndonjë konsideratë 
ligjore. Përkundrazi, këto çështje kërkojnë një përgjigje të fuqishme por të ligjshme nga 
bashkësia ndërkombëtare.

300  Boivin v. 34 member States of the Council of Europe (dec.), no. 73250/01, GJEDNJ 2008. The Court was tempted 
to use the Bosphorus test.
301  Galic kundër Hollandës (vendim), nr.22617/07, 9 Qershor 2009.Në § 46 arsyetimi i bën jehonë testit të Bosforit.
302  Djokaba Lambi Longa kundër Hollandës (dhjetor), nr.33917/12, GJEDNJ 2012.Këtu përsëri, arsyetimi në § 79 
është frymëzuar nga Bosfori.
303  López Cifuentes kundër Spanjës (vendim), nr.18754/06, 7 Korrik 2009.Gjykata i referohet § 73 të Waite dhe 
Kennedy për të konkluduar se refuzimi i qasjes në gjykatat e brendshme nuk arriti thelbin e së drejtës së nenit 6 të 
aplikantit.
304  Beygo v. 46 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës (vendim), nr.36099/06, 16 Qershor 2009.Arsyetimi është i 
ngjashëm me Boivin.
305  Fuqia e gjykatës kombëtare për të kryer një shqyrtim efektiv gjyqësor do të jetë i dëmtuar rëndë nëse shteti 
zbatues nuk ka qasje në arsyetimin e plotë të listimit ose, edhe nëse vepron, shteti përcaktues nuk pranon të zbulojë 
informacionin person i synuar (shih Raportin e Emmerson, cituar më lart, § 22).
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67. Forcimi i legjitimitetit politik, saktësia ligjore dhe efektiviteti praktik i sistemit të 
sanksioneve të Kombeve të Bashkuara është vendimtar për të ardhmen e njerëzimit. 
Asnjë avokat që ka përjetuar në luftën kundër krimit të organizuar transnacional dhe 
krimit të sponsorizuar nga shteti nuk do të debatonte se këto sanksione janë thelbësore 
për të luftuar në mënyrë efektive kërcënimet e shumta me të cilat bota aktualisht 
ballafaqohet. Por kjo përgjigje ndërkombëtare duhet të përputhet me parimet bazë të 
sundimit të ligjit, për mbrojtjen e të cilave u krijuan vetë Kombet e Bashkuara në vitin 
1946.Ky është gjithashtu kuptimi përfundimtar i thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme të 
Kombeve të Bashkuara për shtetet, “për të siguruar sundimin e ligjit dhe për të përfshirë 
garanci përkatëse për të drejtat e njeriut në procedurat e tyre kombëtare për listimin e 
individëve dhe subjekteve me qëllim luftimin e terrorizmit306”. Një thirrje e tillë është 
gjithashtu e vlefshme për Këshillin e Sigurimit. Argumenti se ky është një organ unik, 
duke ushtruar kompetenca të ndjeshme sanksionesh dhe se për këtë arsye rregullimi i 
procesit të rregullt ndërkombëtar për të gjithashtu mund të jetë unik, është problematik307. 
E njëjta vlen edhe për argumentin politik se Kombet e Bashkuara janë një institucion 
i tillë unik që duhet të meritojë trajtim të privilegjuar kundrejt organizatave të tjera 
ndërkombëtare308.Historia tregon se argumenti i unikalitetit në të drejtën ndërkombëtare 
dhe në ligjin në përgjithësi është shpesh një derë e hapur për arbitraritet.

D.  Përfundime paraprake (§§ 6870)

68.   Shumica në rastin e Al-Dulimit është angazhuar në një strategji mohimi, duke shmangur 
përballjen me realitetin me çdo kusht. Për këtë qëllim, ai mblodhi edhe prezumimin 
e Al-Jedias dhe testin “gjerësi në zbatimin” të Nada-s - ose, me një riformulim të 
panevojshëm, testin e “shkallës së fleksibilitetit”. Ashtu si në Nada, u bë një përpjekje e 
pamëshirshme për të ri-shpikur një sjellje alternative që Pala Kontraktuese në Konventë 
mund të kishte pritur për të shmangur detyrimet e Konventës që shkelin, duke respektuar 
nenin 103 më së pari.

69. Nëse vlera kushtetuese e Konventës merret seriozisht, duhet të vendoset një test 
ekuivalent i mbrojtjes në lidhje me çdo detyrim që rrjedh nga traktatet dhe marrëveshjet 
e tjera ndërkombëtare, duke përfshirë Kartën e Kombeve të Bashkuara. Kjo nuk është 
një qasje konfrontuese, por dialektike, progresive. Në rastin e rezolutave të detyrueshme 
të Këshillit të Sigurimit, nuk ka shkelje të prerogativave të saj, por një dialog të hapur 
dhe konstruktiv ndërmjet dy aktorëve kryesorë në ruajtjen e të drejtës ndërkombëtare 
dhe të drejtave të njeriut.

70.  Në rastin konkret, edhe duke supozuar, për shkak të argumentit, se obligimi i konfiskimit 
nuk ka karakter ndëshkues dhe nuk ka të drejtë jus cogens për qasje në gjykatë në 
procedurën penale, presupozimi i Bosforit për një mbrojtje ekuivalente brenda Kombeve 
të Bashkuara, Korniza e kombeve është e qartë në mënyrë të qartë nga faktet në fjalë, siç 
tregohet më lart. Për më tepër, duke pasur parasysh mungesën e një alternative efektive, 
të drejtshkrimit në ligjin e brendshëm për të mbrojtur të drejtën e ankuesve  për gëzimin 
e pronës së tyre, ende ka pasur shkelje të thelbit të së drejtës së ankuesve për qasje në 
gjykatë siç është përcaktuar në nenin 6 (pjesët civile) të Konventës.

306  Rezoluta e asamblesë së Përgjithshme të KB A/RES/68/178, 28 Janar 2014.
307  Ky ishte pozicioni i Avokatit të Popullit të parë Kimberley Prost, në fjalën e saj “Vërejtjet e dorëzuara në mbledhjen 
informale të këshilltarëve ligjorë”, 25 Tetor 2010, f. 8. I njëjti qëndrim është pasqyruar në faqen e internetit të 
Avokatit Popullit në “qasjen dhe standardin”, kur i referohet “kontekstit unik të vendimeve të një Komiteti që vepron 
nën drejtimin e shprehur të Këshillit të Sigurimit” si arsyetim për të miratuar standardin e provave.
308  Ky ishte qëndrimi i Gjykatës në Behrami, përmendur më lart, dhe Stichting Mothers of Srebrenica, të cituara më 
lart, të cilat qartë shkuan nga parimet e përgjithshme të vendosura në Ëaite dhe Kennedy dhe Bosfori.
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 VI.  Përfundime(§§ 7173)

71.  Në vend të një përqasjeje solipsiste dhe të kufizuar të së drejtës ndërkombëtare, 
Këshilli i Evropës preferon një pikëpamje multicentrike dhe kozmopolitike të së drejtës 
ndërkombëtare, e cila parasheh marrëdhënien midis të drejtës ndërkombëtare dhe ligjit 
të Konventës përtej ndarjes  ortodokse, por të vjetëruar, monistike / dualiste. Konventa 
është si e drejtë ndërkombëtare ashtu edhe kushtetuese, konflikti midis detyrimeve të 
Konventës dhe detyrimeve të Kartës së OKB-së që është një konflikt brenda sistemit. 
Kërkesa e dobët kushtetuese e Kartës mund të mos mbizotërojë gjithnjë në këtë konflikt, 
pavarësisht nga rregulli dytësor i nenit 103. Në mungesë të një katalogu të lirive dhe të 
drejtave të detyrueshme nga një gjykatë, ose organi ose zyrtari tjetër i autorizuar për të 
ushtruar pushtetin gjyqësor, brenda Kombeve të Bashkuara, shtetet anëtare të Këshillit 
të Evropës mund të duhet të verifikojnë vlefshmërinë e brendshme dhe të jashtme të 
rezolutave të OKB-së. Duke pasur parasysh vrullin kushtetues në Kombet e Bashkuara, 
ky ushtrim madje mund të kryhet duke u thirrur në pretendimin e fortë kushtetues të 
Këshillit të Evropës, bazuar në Konventën dhe protokollet e saj shtesë, duke mos harruar 
se Konventa frymëzonte nga bashkimin lidhur me Deklaratën e të Drejtave të Njeriut. 
Në një botë të decentralizimit të ligjeve ndërkombëtare, Bosfori duket të jetë shembulli 
më i mirë i një forme të hapur të verifikimit të urdhrave ligjorë të organizatave të tjera 
ndërkombëtare dhe kjo favorizohet nga filozofia ekumenike e nenit 53 të Konventës.

Pavarësisht mungesëssë Kushtetutës për bashkësinë ndërkombëtare si një e tërë, 
shumësia e pakthyeshme e së drejtës ndërkombëtare në ditët e sotme nuk nënkupton 
domosdoshmërisht fragmentarizim të vazhdueshëm në regjimet e mbyllura, hermetike 
sikur të ishin kulla të izoluara.Përkundrazi, pluralizmi i decentralizuar mund të nxitë 
ndërveprimin dhe sinergjinë midis urdhrave ligjorë konkurrues. Kjo nuk do të thotë 
se rreziku i një kafoni të urdhrave të shumëfishta kushtetues rajonal nuk është i 
gjithëpranishëm, me shfaqjen e konflikteve dhe mbivendosjeve, së paku në Europë dhe 
Amerikë me gjykatat rajonale të të drejtave të njeriut gjithnjë e më shumë duke luajtur 
rolin e gjykatave kushtetuese rajonale. Por ky rrezik mund të parandalohet vetëm pasi 
të lindë një Gjykatë Botërore për të Drejtat e Njeriut. Atë ditë, Kombet e Bashkuara 
do të vendosen si një rend i vërtetë kushtetues. Shpresojmë që kritikat e sinkronizuara 
nga Luksemburgu dhe Strasburgu do të dëgjohen në Nju Jork dhe do të japin shtysë të 
re në ndërtimin e një Gjykate Botërore për të Drejtat e Njeriut. Vetëm atëherë mund të 
ndërtohet një system,gjysëm sisteme hierarkike universale, homogjene, për të mirën e të 
gjithë njerëzimit, si një kufizim në ushtrimin e pushtetit publik dhe përdorimin e forcës 
publike nga organet dhe zyrtarët e Kombeve të Bashkuara dhe anëtarët e saj.

72.  Deri në atë kohë një gjë është e sigurtë: deklaratat apokaliptike që portretizojnë të 
drejtën ndërkombëtare si “jo-ligj”309 ose madje edhe duke parashikuar “vdekjen310” e 
saj pas reagimit të gjykatave të Luksemburgut dhe Strasburgut në “listat e zeza” të 
Këshillit të Sigurimit nuk janë gjë tjetër veçse një refleks mbrojtës çfarë duhet të jetë 
një zhvillim i mirëpritur i së drejtës ndërkombëtare. E drejta ndërkombëtare do të 
ishte e dëmtuar rëndë nëse bindja e verbër dhe mekanike ndaj masave të Kombeve të 
Bashkuarado të mbizotëronte, e cila në mënyrë flagrante ishte në kundërshtim me të 
drejtën ndërkombëtare. Për më tepër, vetë sistemi evropian për mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut do të dëmtohej rëndë nëse gjyqtarët evropianë do të miratonin një qëndrim 

309   Shih A. Nollkaemper, “Rivendosja e Supremacisë së së Drejtës Ndërkombëtare”, Zeitschrift für öffentliches 
Recht, 65 (2010), f. 74
310   Shih A. Rosas, “Vdekja e së drejtës ndërkombëtare”, Libri vjetor finlandez i së drejtës ndërkombëtare, 20 (2011), 
f. 227.
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të paligjshëm, sikur të ishin të ballafaquar me një Këshill të Sigurisë legibus solutes, 
diktati i të cilit kishte një vulë të pakushtëzuar dhe të pakalueshëm të ligjshmërisë. 
Meqënëse shumica e anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit (Mbretëria e 
Bashkuar, Franca dhe Rusia) janë të lidhura nga vlerat e rendit kushtetues evropian, 
siç theksoi Rezoluta e PACE 1597 (2008), Gjykata me siguri nuk do t’i mbyllë sytë 
Konventës për papajtueshmërinë e ushtrimit të pushtetit të saj legjislativ, në mundësinë 
e një rreziku të madh që rezoluta e Këshillit të Sigurimit mund të përdoret si mjet për të 
mashtruar detyrimet e Konventës.

73.  Dalja nga bllokimi aktual është i qartë: ose Kombet e Bashkuara ballafaqohen me 
sfidën e kohëve dhe shfrytëzojnë këtë mundësi për të ecur përpara me krijimin e një 
Gjykate Botërore për të Drejtat e Njeriut, duke hapur këtë rrugë ligjore për individët 
dhe subjektet në shënjestër me sjelljen e organeve dhe zyrtarëve të OKB-së, të tilla 
si listimi i terroristëve të dyshuar, sekuestrimi i pronës së tyre dhe kufizimi i lirisë së 
lëvizjes së tyre; ose pranon rrugë alternative gjyqësore, për shembull, duke zgjeruar dhe 
forcuar mandatin dhe kompetencat e Zyrës së Avokatit të Popullit në atë masë që ajo 
merr një natyrë gjyqësore311. Meqenëse arkitektura aktuale e OKB-së e orientuar nga 
shteti është e papërgatitur për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e atyre që i nënshtrohen 
sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të Kapitullit VII jo të detyrueshme, një mekanizëm 
i ri i llogaridhënies për të drejtat e njeriut është i nevojshëm përfundimisht. Unë përsëris 
atë që kam thënë diku tjetër: si parim, të gjitha shtetet duhet të konsiderohen si “shteti 
i dëmtuar” në rastin e delicta juris gentium, si gjenocidi, krime kundër njerëzimit dhe 
terrorizmit, autorët e të cilëve konsiderohen si të jetë hostis human generis312. Komuniteti 
ndërkombëtar në tërësi ka jo vetëm të drejtën, por edhe një detyrim ligjor për të reaguar, 
por për të reaguar në mënyrë të ligjshme. Meqënëse ajo përmbush këtë imperativ 
ligjor, fuqia e sanksionimit vazhdimisht të OKB-së, dhe posaçërisht rritja e sigurisë së 
Këshillit të Sigurimit në fushën e zbatimit të ligjit kolektiv, është e mirëpritur, por ato 
vetë garantojnë parashikueshmërinë më të madhe ligjore dhe përgjegjësinë gjyqësore. 
Një regres për sanksionet më pak të synuara dhe më pak të bazuara në rregulla nuk është 
opsion sepse ata do të përballen me një kundërshtim edhe më të vendosur dhe në fund të 
fundit do të jenë kundërproduktivë dhe joefektivë. I plotësuar me një proces të rregullt, 
regjimi i sanksioneve të Kombeve të Bashkuara mund të bëhet më i fortë. Dështimi 
për ta bërë këtë në një të ardhme të afërt do të nxisë një reagim të lartë kolektiv, i cili 
jo vetëm që do të distancojë më tej aleatët natyrorë siç është Këshilli i Evropës dhe 
Kombet e Bashkuara nga njëri-tjetri, por me siguri do të minojë një luftë të fuqishme 
kundër kërcënimeve të shumta që bota ballafaqohet.
 

OPINIONI KUNDERSHTUES I GJYQTARIT SICILIANOS
(Përkthim)

1.   Jam plotësisht në pajtim me përfundimin dhe arsyetimin e këtij vendimi. Megjithatë, 
duke pasur parasysh rëndësinë e disa prej fragmenteve të saj në aspektin e së drejtës 
ndërkombëtare të përgjithshme, dëshiroj të shtoj reflektimet e mëposhtme, të cilat, së 
pari, kanë të bëjnë me moszbatimin në rastin aktual të testit “ mbrojtje ekuivalente” 

311   Meqenëse mjetet juridike vendore mund të sigurojnë lehtësim të kufizuar, sepse rezoluta përkatëse e Këshillit të 
Sigurimit, obligimet që rrjedhin dhe “listat e zeza” universale mbeten të vlefshme edhe kur masa e zbatimit të shtetit 
është shfuqizuar në nivel kombëtar, është i domosdoshëm një ilaç efektiv në nivel të Kombeve të Bashkuara. Një ilaç 
i tillë universal mund të bëjë mjete shtesë të panevojshme shtesë, me kusht që të jetë efektive
312   Shih opinionin tim në Sargsyan, cituar më lart, § 30.
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(I) së dyti, orientimin e përgjithshëm të gjykimit, duke kërkuar ashtu siç bën për të 
siguruar “harmonizimin sistematik” midis Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
dhe Kartës së Kombeve të Bashkuara (II).

A.  Moszbatueshmëria në rastin aktual e testit “mbrojtje ekuivalente” 

2.   Testi i “mbrojtjes ekuivalente” u përcaktua në rastin e Bosforit Hava Yolları Turizm 
ve Ticaret Anonim Şirketi kundër Irlandës (GC, nr 45036/98, GJEDNJ 2005 VI) dhe 
është përdorur në raste të ndryshme që atëherë (shih, në veçanti, MSS kundër Belgjikës 
dhe Greqisë [GC], nr 30696/09, § 338, GJEDNJ 2011, dhe Michaud kundër Francës, 
nr.12323 / 11, §§ 102-104, GJEDNJ 2012). Rasti i Bosforit ka disa ngjashmëri të 
konsiderueshme me rastin në fjalë, pasi ka të bëjë edhe me zbatimin e sanksioneve 
ekonomike të Këshillit të Sigurimit, të vendosura në atë rast sipas Rezolutës 820 (1993) 
në kontekstin e konfliktit të ish-Jugosllavisë. Megjithatë, çështja e ndikimit të këtyre 
sanksioneve mbi të drejtat e Konventës duhet të konsiderohet ndryshe, varësisht nga 
fakti nëse ato zbatohen në një rast të caktuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian 
ose nga një shtet jashtë BE.

3.   Në llojin e parë të situatës, rregullorja e BE-së që zbaton sanksionet e Këshillit të 
Sigurimit vepron si një lloj ekrani. Ishte ekzistenca e një skeme të tillë që i mundësoi 
GjEDNJ të gjente, në rastin e Kadi I, shkeljen e një sërë të drejtave themelore, pa vënë 
në pikëpyetje - të paktën jo zyrtarisht - ligjshmërinë e masave të Këshillit të Sigurimit. 
Shqyrtimi i KGJK-së u përqendrua në “ligjshmërinë e brendshme të rregullores së 
kontestuar” (shih pikën 299 të aktgjykimit të Kadi I, përmendur në paragrafin 63 të këtij 
vendimi) dhe jo masën e sanksionit në vetvete.

4.   Kjo është gjithashtu e vërtetë mutatis mutandis në praktikën gjyqësore të Gjykatës. 
Kjo mund të shihet qartë nga faktet e çështjes së Bosforit, siç përmblidhet në gjykimin 
e Dhomës së Madhe, se kushtet e zbatimit të Rezolutës së Këshillit të Sigurimit 820 
(1993) ishin vendosur nga Komiteti i Sanksioneve të OKB-së në Nju Jork. Megjithatë, 
Rregullorja e Komunitetit Europian që rregullonte zbatimin e sanksioneve të OKB-së 
formoi bazën ligjore për konfiskimin e avionit në mosmarrëveshje dhe kështu shërbeu 
si ndarje për të mbrojtur vetë Këshillin e Sigurimit. Gjykata e përqendroi vëmendjen e 
saj mbi garancitë në dispozicion për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të njeriut sipas 
ligjit të Komunitetit. Ato ishin garancitë që u konstatuan se ishin «të barasvlershme» me 
ato të siguruara nga Konventa dhe ai mendonte se në përgjithësi ekziston një prezumim 
i ekuivalencës - megjithëse është i kërkueshëm - ndërmjet mbrojtjes së të drejtave 
themelore nga e drejta e Komunitetit dhe asaj të garantuara nga sistemi i Konventës 
(shih Bosfor, cituar më lart, §§ 159.165). Pra, sapo Gjykata të konstatojë se, në një rast 
të veçantë, ligji i BE-së në të vërtetë siguron një nivel të barabartë mbrojtjeje, shteti i 
paditur do të jetë përtej qortimit kur e zbaton atë ligj. Përgjegjësia e tij nuk mund të 
angazhohet. Me fjalë të tjera, nëse Gjykata gjen se prezumimi hyn në lojë në rastin në 
fjalë dhe nuk është hedhur poshtë, përfundimi do të jetë i pashmangshëm: një zbulim i 
asnjë shkeljeje.

5.  Në rastin aktual, masat e zbatuara të aplikimit u miratuan nga Zvicra, një shtet që nuk 
është anëtar i Bashkimit Evropian. Megjithëse, për faktet, nuk mund të duket të ketë 
ndonjë dallim të madh në mes të rastit aktual dhe atij të Bosforit, nga këndvështrimi 
ligjor ekziston një dallim substancial. Në rastin e një shteti jashtë BE-së, kur ndërmerr 
hapa për të zbatuar një rezolutë të Këshillit të Sigurimit që vendos sanksione ekonomike, 
po e zbaton drejtpërsëdrejti atë rezolutë. Në këtë kontekst nuk ka asnjë instrument të 
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BE-së - as ndarëse apo pjesë - midis rendit juridik të brendshëm dhe sistemit të Kartës 
së OKB-së. Kjo do të thotë se nëse do të zbatohet një test ekuivalent i mbrojtjes, do të 
ishte e nevojshme të angazhohej në një krahasim të drejtpërdrejtë midis garancive të 
siguruara nga Konventa dhe atyre që ofrohen nga procedura në nivelin e Këshillit të 
Sigurimit dhe komiteteve të sanksioneve të tij.

6.   Kjo është pikërisht qasja që u miratua nga ana e Dhomës në rastin aktual (shih, në 
veçanti, aktgjykimi i Dhomës, §§ 115 et seq.) - një qasje e mbrojtur nga ankuesit para 
Dhomës së Madhe. Dhoma, pra, vërejti se megjithëse një test ekuivalent i mbrojtjes 
ishte përcaktuar dhe zhvilluar në lidhje me detyrimet e Shteteve Palë si anëtarë të BE-
së, ajo gjithashtu aplikohej më në përgjithësi në situatat lidhur me pajtueshmërinë me 
Konventën e akteve të organizatave të tjera ndërkombëtare, duke përfshirë Kombet e 
Bashkuara

7.   Është e vërtetë se në rastin e Gasparini kundër Italisë dhe Belgjikës ((dec.), Nr. 10750/03, 
12 Maj 2009), për shembull, Gjykata aplikoi testin ekuivalent të mbrojtjes jashtë 
kontekstit të BE-së, objektii çështjes për të drejtat e zyrtarëve të NATO-s. Megjithatë, 
traktati themelor i NATO-s - Traktati i Atlantikut të Veriut të 4 Prillit 1949 (Seria e 
Traktateve të OKB-së, vëllimi 34) - nuk përmban asnjë klauzolë që është e krahasueshme 
me nenin 103 të Kartës së OKB-së. Në të vërtetë asnjë instrument tjetër konstituiv i një 
organizate ndërkombëtare nuk përmban një klauzolë të tillë. Karta e OKB-së dhe neni 
103 i saj janë unike në këtë drejtim. Dispozita në fjalë përbën gur themelin e rendit juridik 
ndërkombëtar, sepse ai përmban një element kyç të strukturës hierarkike të atij rendi. 
Është e rëndësishme që neni 30 i Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve (shih 
paragrafin 44 të aktgjykimit) mbi “marrjen e traktateve të njëpasnjëshme në lidhje me të 
njëjtën lëndë” fillon me fjalët “Në pajtim me nenin 103. .. “. Kjo do të thotë, rregullimi 
i aspekteve kryesore të çështjes së “ndërmarrjeve paralele dhe kontradiktore” (për të 
përdorur fjalët e E. Roucounas, “Engagements parallèles et contradictoires”, Kolegjet 
e mbledhura të Akademisë së Hagës të së Drejtës Ndërkombëtare, vol. 206, 1987), siç 
është kodifikuar nga Konventa e Vjenës, i nënshtrohet dispozitave të nenit 103 të Kartës 
së Kombeve të Bashkuara. Kombet e Bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare 
nuk mund të vendosen në të njëjtin plan. Kjo do të thotë se testi i barabartë i mbrojtjes 
nuk zbatohet thjesht për të gjitha organizatat ndërkombëtare njësoj. E drejta e OKB-së 
përmban një rregull që rregullon çdo konflikt midis detyrimeve që rrjedhin nga Karta 
dhe nga çdo marrëveshje tjetër ndërkombëtare.

8.  Më konkretisht, kur është fjala për zbatimin e sanksioneve ekonomike të Këshillit të 
Sigurimit nga jo-anëtarët e BE-së, si Zvicra, ekzistojnë dy anë të ekuacionit: ose nuk 
ka konflikt real të detyrimeve për shtetin e paditur, Gjykata ka gjetur në rastin në fjalë, 
në të cilin rast nuk ekziston edhe prova ekuivalente e mbrojtjes (shih paragrafin 149 
të aktgjykimit); ose ekziston një konflikt detyrimesh, por pastaj do të udhëhiqet nga 
Neni 103 i Kartës së Kombeve të Bashkuara. Në të dy rastet - tertium non datur - test 
ekuivalent i mbrojtjes është i pazbatueshëm për një situatë të tillë si e tashmja. Për më 
tepër, është e rëndësishme që në aktgjykimin Nada kundër Zvicrës ([GC], nr.10593 / 
2008, GJEDNJ 2012), i cili përfshihej në një kontekst të ngjashëm ligjor, pasi kishte 
të bënte me shtimin e emrit të aplikantit në Këshillin e Sigurimit listën e zezë dhe 
zbatimin e saj nga autoritetet zvicerane - Dhoma e Madhe u shmang me kujdes lidhur 
me mbështetjen në atë provë.
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B.  Shqetësim për harmonizimin sistematik 

9.  Në mesin e shumë gjykimeve (dhe vendimeve) të Gjykatës që kanë të bëjnë me 
përgjegjësinë e shteteve palë në Konventë gjatë zbatimit të një rezolute të Këshillit 
të Sigurimit (shih L.-A. Sicilianos, “Le Conseil de Sécurité, përgjegjësia e Shtetit dhe 
Gjykata e tanishme është e para që i referohet shprehimisht “harmonizimit sistematik” 
(shih paragrafin 140 të këtij ligji) e aktgjykimit). Sidoqoftë, larg gjetjes së një largimi nga 
precedenti, ky aktgjykim është në përputhje me këtë praktikë gjyqësore dhe veçanërisht 
me aktgjykimet në El-Jeddav. Mbretëria e Bashkuar ([GC], numër 27021/08, GJEDNJ 
2011) dhe Nada (cituar më lart). Kur shikohet me hollësi dhe duke shkuar përtej 
specifikave të secilit rast, tri gjykimet e Dhomës së Madhe - Al Jedi, Nada dhe ajo e 
tanishme - ndjekin një model të përbashkët të arsyetimit, pikat kryesore të të cilit mund 
të përmblidhen si më poshtë. 
1.  Mos ekzistenca e një konflikti normativ në abstrakt

10.   Gjykata udhëhiqet së pari nga raporti i Komisionit Ndërkombëtar të Drejtësisë (ILC) mbi 
“fragmentimin e të drejtës ndërkombëtare”, e cila nën titullin “Harmonizimi - Integrimi 
Sistematik”, në përgjithësi thotë se “[i] ekziston një prezumim i fortë kundër konfliktit 
normativ “(raporti cituar në paragrafin 56 të aktgjykimit, shih gjithashtu paragrafin 138, 
së bashku me Nada, cituar më lart, §§ 81 dhe 170). Në këtë premisë, Gjykata thekson se 
Kombet e Bashkuara bazohen në vlerat e të drejtave të njeriut, duke theksuar se qëllimet 
e organizatës universale, siç thuhet në nenin 1 të Kartës së saj, përfshijnë “promovimin 
dhe inkurajimin e respektimit të të drejtave të njeriut dhe liritë themelore për të gjithë 
pa dallim race, gjinie, gjuhe ose feje “(neni 1, paragrafi 3). Në të njëjtën mënyrë, neni 
55 (c) i Kartës, i cili është pjesë e kapitullit mbi “bashkëpunimin ekonomik dhe social 
ndërkombëtar”, parasheh që “Kombet e Bashkuara do të promovojnë ... respektin 
universal dhe respektimin e, të drejtat e njeriut dhe liritë themelore për të gjithë pa 
dallim race, gjinie, gjuhe ose feje”.

11.  Këto dy dispozita të traktatit konstruktiv të OKB-së formojnë bazën ligjore për të gjithë 
kuadrin normativ gjithëpërfshirës të Kombeve të Bashkuara në fushën e të drejtave të 
njeriut, duke filluar me Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, miratuar nga 
Asambleja e Përgjithshme më 10 dhjetor 1948. Është e njohur mirë se ky dokument 
historik ishte burimi i frymëzimit par excellence për Konventën Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut, siç tregohet nga fakti që preambula e Konventës i referohet tri herë: në të parën 
dhe të dytë të konsideratës së saj dhe përsëri në të fundit, ku qeveritë nënshkruese të saj 
shprehin vendosmërinë e tyre për të «marrë hapat e parë për zbatimin kolektiv të disa 
prej të drejtave të deklaruara në Deklaratën Universale». Për të qenë të sigurt, sistemi 
i Konventës ka qenë shumë i pasuruar që atëherë (ashtu si kuadri normativ i OKB-
së). Megjithatë, fakti se Konventa është e ankoruar në vlerat e shpallura nga Deklarata 
Universale është e padiskutueshme. Në këto rrethana, është e pamundur të referohet në 
abstrakt për çdo konflikt normativ midis sistemit të OKB dhe sistemit të Konventës.
2.  Interpretimi i rezolutave të Këshillit të Sigurimit në aspektin e të drejtave të 

njeriut 
12.   Faza e dytë e arsyetimit të Gjykatës rrjedh nga e para dhe ka të bëjë me interpretimin e 

rezolutave të Këshillit të Sigurimit. Duhet të theksohet këtu se organet e organizatave 
ndërkombëtare përgjithësisht janë të detyruara nga rregullat e zbatueshme për 
funksionimin e tyre. Me fjalë të tjera, Këshilli i Sigurimit në parim është i detyruar 
nga dispozitat e Kartës së OKB-së, duke përfshirë nenin 1 § 3 dhe nenin 55 në lidhje 
me respektimin e të drejtave të njeriut. Kjo është ajo që Gjykata deklaroi në thelb kur 
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konstatoi se “Neni 24 § 2 i Kartës kërkon që Këshilli i Sigurimit, në përmbushjen e 
detyrave të veta në lidhje me përgjegjësinë e saj primare për ruajtjen e paqes dhe sigurisë 
ndërkombëtare, “në përputhje me qëllimet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara”. 
Prandaj, Gjykata ka nxjerrë konkluzionin ligjor (shih Al-Jedda, cituar më lart, § 102) 
se kur rezolutat interpretohen “duhet të ketë një supozim se Këshilli i Sigurimit nuk 
ka ndërmend të imponojë ndonjë detyrim ndaj Shteteve Anëtare për të shkelur parimet 
themelore të të drejtat e njeriut “dhe se” në rastin e ndonjë paqartësie në kushtet e një 
rezolute të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Gjykata duhet të zgjedhë 
interpretimin më të harmonizuar me kërkesat e Konventës dhe që shmang çdo konflikt 
të detyrimeve”.

13.  Për ta thënë ndryshe, duke pasur parasysh kornizën normative që rregullon veprimtaritë 
e Këshillit të Sigurimit, ekziston një supozim në të cilin rezolutat e tij nuk krijojnë asnjë 
detyrim që është i papajtueshëm me ato të ndërmarra nga shtetet anëtare në fushën e të 
drejtave të njeriut. Supozimi në fjalë është, padyshim, i kundërshtueshëm. Sidoqoftë, 
çdo dyshim duhet shpërndarë në favor të një interpretimi të rezolutave përkatëse të 
Këshillit të Sigurimit që shmang një konflikt detyrimesh. Kjo ide e prezumimit është 
përdorur në Nada (cituar më lart, §§ 171 et seq.) Dhe është zhvilluar në aktgjykimin 
aktual (shih në veçanti paragrafët 139-140).

14.  Gjykata më së pari përsërit gjetjet e jurisprudencës së saj sipas të cilit, duke pasur 
parasysh rolin e rëndësishëm të OKB-së në nxitjen dhe inkurajimin e respektit për të 
drejtat e njeriut, “pritet që të përdoret një gjuhë e qartë dhe eksplicite, Këshilli për të 
synuar që Shtetet të marrin masa të veçanta që do të bien ndesh me detyrimet e tyre sipas 
ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut “(nga Al-Jedi, cituar më lart, § 102 dhe Nada, 
cituar më lart, § 171). Prandaj, Gjykata merr pasojat logjike të kësaj ideje: në mungesë 
të një formulimi të qartë ose specifik, duke përjashtuar ose duke kufizuar respektimin 
e të drejtave të njeriut në kontekstin e zbatimit të sanksioneve ndaj individëve apo 
subjekteve në nivel kombëtar, “Gjykata gjithmonë duhet të supozojë se këto masa janë 
në përputhje me Konventën”(paragrafi 140 i vendimit).

15.   Fjalët “gjithmonë duhet të supozojnë” nuk do të thotë që prezumimi në fjalë papritmas 
bëhet i pashpjegueshëm. Sigurisht që nuk është në diskutim se, përveç në lidhje me 
normat e jus cogens, Këshilli i Sigurimit ka mundësinë të niset nga dispozitat specifike 
për të drejtat e njeriut. Kjo është ajo që rrjedh, për më tepër, nga vendimet e dhëna 
në kontekstin e rastit aktual nga Gjykata Federale Zvicerane, dhe kjo Gjykatë ndan 
përfundimet e saj në atë pikë (shih paragrafin 136 të vendimit). Megjithatë, supozimi 
i pajtueshmërisë së të drejtave të njeriut nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit është një 
prezumim i fortë, në kuptimin që vetëm gjuha “e qartë” është e aftë ta mohojë atë. Çdo 
kusht i paqartë, ose i nënkuptuar nuk do të kishte këtë efekt.

16.  Me pak fjalë, Gjykata ka bërë çdo përpjekje për të kufizuar, deri në masën e mundshme, 
situatat ku një konflikt real i detyrimeve do të lindte për shtetet kontraktuese kur ato 
të zbatojnë rezolutat e Këshillit të Sigurimit në përgjithësi dhe më konkretisht ato që 
- rasti aktual - vendos sanksione ekonomike sipas nenit 41 të Kartës së Kombeve të 
Bashkuara. Në masën që ato janë të detyrueshme, rezolutat e bazuara në këtë dispozitë 
mbulohen nga efekti i nenit 103 të Kartës. Megjithatë, metoda e interpretimit e përdorur 
nga Gjykata ka tentuar të minimizojë rëndësinë e rregullave të parësisë në nenin 103. 
Rregulli në fjalë duhet të zbatohet vetëm në raportin e fundit, pasi të gjitha mundësitë e 
një interpretimi në përputhje me të drejtat e njeriut, për të thënë, janë shteruar.

17.  Në bazë të asaj metodologjie, e cila është e përbashkët për tre aktgjykimet e Dhomës 
së Madhe - Al-Jedi, Nada dhe aktgjykimi i tanishëm - pyetja është nëse Rezolutat në 
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themel të kësaj mosmarrëveshjeje - veçanërisht Rezoluta 1483 (2003) e Këshillit të 
Sigurimit - mund të interpretohen të tilla si për të shmangur një konflikt të detyrimeve.
3.  Interpretimi i Rezolutave që qëndrojnë në bazë të mosmarrëveshjes së tanishme 

18.  Si rregull i përgjithshëm, rezoluta e Këshillit të Sigurimit, madje edhe kur ato janë të 
detyrueshme, e cila në parim është e vërtetë për ata që vendosin sanksione ekonomike, 
lënë një hapësirë të caktuar Shteteve në zbatimin e tyre. Kjo është e vërtetë në veçanti sa 
i përket mjeteve që duhen përdorur, ose mundësive të derogimeve ose përjashtimeve në 
baza humanitare dhe të tjera. Një hapësirë e tillë - “e kufizuar, megjithatë e vërtetë” (shih 
Nada, cituar më lart, § 180) - mund t’u mundësojë shteteve të gjejnë zgjidhjet e duhura 
me qëllim harmonizimin e detyrimeve të tyre të ndryshme.

19.  Rezoluta 1483 (2003) nuk është përjashtim nga ky rregull. Në të vërtetë, paragrafi i 
rëndësishëm - paragrafi 23 (cituar në paragrafin 46 të aktgjykimit) - duke përdorur gjuhën 
prescriptive, duke kërkuar që shtetet anëtare “të konfiskojnë pa vonesë” fondet përkatëse 
ose asetet e tjera financiare ose burimet ekonomike dhe “menjëherë ... shkaktojnë 
transferimin e tyre “në Fondin e Zhvillimit për Irakun, megjithatë lejon një përjashtim të 
rëndësishëm duke përjashtuar fondet ose asetet e tjera financiare ose burimet ekonomike 
të cilat janë” subjekt i një barriere të mëparshme gjyqësore, administrative, arbitrare 
ose gjykimi”. Me fjalë të tjera, mjafton që të ketë një mosmarrëveshje ose që pasuritë 
ose burimet ekonomike të jenë objekt i një mase administrative ose vendimi dhe ato 
do të përjashtohen nga fushëveprimi i detyrimit të transferimit. Kështu do të duket se 
formulimi i paragrafit në fjalë nuk mund të konsiderohet si i pakushtëzuar në natyrë. Për 
më tepër, vlen të përmendet se autoritetet zvicerane kanë marrë disa vendime praktike, 
siç përshkruhen në paragrafët 31, 32 dhe 34 të aktgjykimit, të cilat tregojnë se ishte me 
të vërtetë e mundur të zbatohet Rezoluta 1483 (2003) me njëfarë fleksibiliteti.

20.  Përtej këtyre konsideratave tekstuale, ajo që është më e rëndësishme, duke pasur parasysh 
metodologjinë e Gjykatës, është të konstatojë nëse Rezoluta 1483 (2003) ose Rezoluta 
1518 (2003), e cila krijoi Komisionin përkatës të Sanksioneve, ndalonte shprehimisht 
qasjen në gjykatë dhe, a është e mundur që gjykatat kombëtare të verifikojnë, sa i përket 
të drejtave të njeriut, masat e marra në nivel kombëtar në pajtim me të parën nga ato të 
Rezolutës. Zbatimi i mutatis mutandis rregulli i përgjithshëm i interpretimit, i kodifikuar 
në Nenin 31 të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve, Gjykata konstaton se 
Rezolutat e lartpërmendura, kur “kuptohen sipas kuptimit të zakonshëm të gjuhës së 
përdorur në të” nuk përmbajnë asnjë ndalim të tillë. As Gjykata nuk zbulon ndonjë faktor 
tjetër ligjor që mund të legjitimonte një interpretim të tillë kufizues (shih paragrafin 
143 të aktgjykimit). Megjithatë, duke pasur parasysh natyrën dhe qëllimin e masave 
të parashikuara në Rezolutën 1483 (2003), Gjykata përcakton kufizimet e shqyrtimit 
gjyqësor sipas nenit 6 të Konventës.
 4.  Shtrirja e qasjes në një gjykatë: detyrimi për të siguruar masat nuk është arbitrare 

21.  Sigurisht që duhet të kihet parasysh se, sipas praktikës së vendosur të Gjykatës, e drejta 
e qasjes në gjykatë, siç sigurohet nga Neni 6 § 1 i Konventës, nuk është absolute: mund 
të jetë subjekt i kufizimeve, pasi nga natyra e tij ajo kërkon rregullim nga shteti. Shtetet 
Kontraktuese gëzojnë një kufi të caktuar vlerësimi, edhe pse vendimi përfundimtar për 
respektimin e kërkesave të Konventës i takon Gjykatës, e cila duhet të jetë e bindur se 
kufizimet e aplikuara nuk kufizojnë ose zvogëlojnë qasjen e lënë individit në atë mënyrë 
ose në atë masë sa që thelbi i së drejtës është i dëmtuar. Për më tepër, një kufizim i 
tillë i së drejtës për qasje në gjykatë nuk do të jetë në përputhje me nenin 6 § 1 nëse 
nuk ndjek një qëllim legjitim dhe nëse nuk ekziston një marrëdhënie e arsyeshme e 
proporcionalitetit ndërmjet mjeteve të përdorura dhe qëllimit të kërkuar (shih, midis 



274

shumë autoriteteve të tjera, Cudak kundër Lituanisë [GC], nr. 15869/02, § 55, GJEDNJ 
2010, dhe referencat e përmendura aty,).

22.  Në të njëjtën mënyrë, Gjykata konsideron në këtë aktgjykim se “fakti që ka mbetur 
krejtësisht e pamundur për [kërkuesit] të sfidojnë masën e konfiskimit për shumë vite 
vështirë se mund të kuptohet në një shoqëri demokratike” (shih paragrafin 152 të 
aktgjykimit). Gjykata duket se sugjeron që një kufizim i tillë drastik në të drejtën e 
qasjes në një gjykatë do të dëmtonte thelbin e asaj të drejte. Nga ana tjetër, Gjykata 
merr parasysh natyrën dhe qëllimin e ligjshëm të masave të kundërshtuara, përkatësisht 
mbrojtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Për të arritur një “balancë të drejtë” 
midis domosdoshmërisë për të siguruar respektimin e të drejtave të njeriut dhe të 
domosdoshme të mbrojtjes së paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, Gjykata vlerëson se 
gjykatat e Shtetit të paditur duhet të kenë ushtruar “shqyrtim të mjaftueshëm në mënyrë 
që çdo arbitraritet [mund të shmanget] “(shih paragrafin 146). Gjykata përsërit në lidhje 
me këtë, se “[pjesa përbërëse themelore e rendit publik europian është parimi i sundimit 
të ligjit, dhe arbitrariteti përbën mohimin e këtij parimi” (shih paragrafin 145). Për 
më tepër, në kontekstin e një shqyrtimi të tillë - pa dyshim minimal, por gjithsesi të 
rëndësishëm - aplikantëve u duhet të ishin ofruar “së paku një mundësi të mirëfilltë për 
të paraqitur dëshmi të përshtatshme në një gjykatë, për t’u shqyrtuar në bazë të meritës, 
listat e kundërshtuara që janë arbitrare “(shih paragrafin 151). Kjo do të thotë se, të 
paktën në fillim, barra e provës është tek aplikantët, të cilët duhet të kenë dëshmi të 
mjaftueshme në dispozicion të tyre, për t’u mundësuar atyre, nëse është e përshtatshme, 
të provojnë se masat e marra kundër tyre janë në natyrë arbitrare.

23.  Siç është përcaktuar në këtë mënyrë, shqyrtimi i synuar nga Gjykata duket se nuk i vë 
barrën e tepërt autoriteteve gjyqësore kombëtare, duke marrë në konsideratë, në mënyrë 
të balancuar, domosdoshmëritë e mbrojtjes së paqes dhe sigurisë ndërkombëtare - dhe, 
në përputhje me rrethanat, përgjegjësitë e Këshillit të Sigurimit sipas Kartës, nga njëra 
anë, dhe vlerat në qendër të sistemit të Konventës, nga ana tjetër.

MENDIM PARALEL I GJYQTARIT KELLER

1.  Pajtohem me gjetjen e shumicës lidhur me pranueshmërinë e ankesës (shih paragrafët 
92-101 të aktgjykimit).

2.  Shumica e bazuan arsyetimin e tyre në rastin aktual në dy pika. Së pari, kolegët e mi 
kanë konstatuar se nuk ka pasur “konflikt real të detyrimeve që mund të angazhojnë 
parimin e primateve në nenin 103 të Kartës së OKB”, me fjalë të tjera që detyrimet e 
imponuara ndaj shtetit të paditur nga regjimi i sanksioneve të OKB-së dhe të drejtat 
e mbrojtura në Neni 6 § 1 i Konventës mund të harmonizohet. Ky konstatim lejoi 
Gjykatën, së dyti, që të deklarojë nugatorin nëse duhet të zbatohet një test ekuivalent i 
mbrojtjes (shih paragrafin 149 në të dyja aspektet). Unë me respekt nuk pajtohem me të 
dyja këto përfundime të shumicës.

A. Asnjë konflikt i vërtetë me një detyrim të rreptë ndërkombëtar?

3.  Në kohën e referimit të saj në Dhomën e Madhe, çështja në fjalë dukej se kishte të 
bënte me kërkesat e Konventës për shtetet anëtare të cilat janë rreptësisht të detyruara 
nga një detyrim ndërkombëtar në konflikt dhe për këtë arsye nuk kanë asnjë hapësirë të 
mjaftueshme për të zbatuar detyrimet e krijuara nga një Sigurim i Kombeve të Bashkuara 
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Rezoluta e Këshillit. Para shqyrtimit të këtij rasti, Gjykata nuk e kishte sqaruar kurrë 
atë çështje të vështirë në lidhje me OKB-në. Dhoma e ngarkuar me shqyrtimin e këtij 
rasti konsideroi se Shteti përgjegjës ishte nën një detyrim strikt për të ngrirë pasuritë e 
aplikantëve sipas Rezolutës përkatëse të Këshillit të Sigurimit. Pas zbatimit të testit të 
barabartë të mbrojtjes, Dhoma konkludoi se kishte shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës 
nga Zvicra.313

4.  Qasja e Dhomës së Madhe, nga ana tjetër, ka përparësinë e lejimit të Gjykatës për të 
shmangur çështjet e vështira të ngritura nga një konflikt i vërtetë detyrimesh dhe për të 
shmangur dorëzimin e një përgjigje përfundimtare në lidhje me nenin 103 të Kartës së 
OKB-së dhe marrëdhëniet e saj me Konventën . Ndërsa qasja e harmonizimit e zgjedhur 
nga Dhoma e Madhe mund të duket e bindshme në fillim, duhet të pranojmë se ai vjen 
me një çmim të lartë: në rastin aktual, Gjykata ka shtrirë mundësitë e një interpretimi të 
harmonizuar përtej tekstit të thjeshtë dhe kuptimit të përgjithshëm të Rezolutës përkatëse 
të Këshillit të Sigurimit.

5.  Në vendimin e Al-Jedda k. Mbretërisë së Bashkuar të vitit 2011 [DhM], numër 27021/08, 
§ 102, GJEDNJ 2011), Gjykata konsideroi se Këshilli i Sigurimit i OKB-së nuk kishte 
qëllim të vendoste detyrime ndaj shteteve që shkelin të drejtat themelore të njeriut 
parimet dhe gjeti që paqartësitë tekstuale në rezolutat e Këshillit të Sigurimit duhet 
të interpretohen në mënyrë që t›i harmonizojnë ata me Konventën dhe të shmangin 
çdo detyrim kontradiktor. Nëse Këshilli i Sigurimit dëshiron që Shtetet të braktisin 
angazhimet e tyre për të drejtat e njeriut, Gjykata priste që ajo të përdorte «gjuhë të 
qartë dhe të qartë» për ta bërë këtë qëllim të thjeshtë (ibid.).

6.  Teksti i nenit 23 të Rezolutës 1483 (2003), në lidhje me fondet dhe asetet financiare të 
ish zyrtarëve të lartë të Irakut më pas të përfshirë në listën përkatëse të sanksioneve, 
thuhet qartë se shtetet anëtare të OKB-së “do të ngrijnë pa vonesë këto fonde ose mjete 
të tjera financiare ose burime ekonomike ... dhe menjëherë do të shkaktojnë transferimin 
e tyre në Fondin e Zhvillimit për Irakun “(të gjitha theksimet janë shtuar). Pyetja 
kryesore këtu është nëse ky formulim lejoi shtetet anëtare të OKB-së që të sigurojnë që 
personat e listuar të kenë qasje në shqyrtimin gjyqësor - me fjalë të tjera, nëse Rezoluta 
1483 (2003) mund të kuptohet si një detyrim për të ngrirë pa vonesë, përveç vonesës së 
nevojshme në për të dhënë qasje në një gjykatë dhe për të shqyrtuar nëse emrat shfaqen 
në mënyrë arbitrare në listën e sanksioneve të OKB-së. Interpretimi i fundit është ai i 
arritur nga Gjykata, megjithëse është në kundërshtim me formulimin e Rezolutës 1483 
(2003) dhe me mënyrën në të cilën është kuptuar nga të gjitha organet e përfshira. Në 
përcaktimin nëse interpretimi i shumicës është i saktë, duhet të theksohet se Rezoluta nuk 
i autorizon Shtetet të zgjedhin mjetet me të cilat arrijnë objektivin e tyre. Për më tepër, 
fakti që Gjykata e Lartë Federale i dha aplikantit të parë një periudhë kohore në mënyrë 
që të mund të paraqiste një kërkesë të re të delistimit (shih pikën 11 të aktgjykimit të 
asaj gjykate, përmendur në paragrafin 29) dhe faktin se autoritetet zvicerane i frenojnë 
shuma të caktuara për të lejuar aplikantët të paguajnë tarifat e tyre ligjore, nuk do të 
thotë që autoritetet kishin ndonjë liri veprimi sa i përket vendimit për të ngrirë dhe 

313   Kjo qasje është kritikuar kryesisht sepse nuk jep një përgjigje të qartë në lidhje me nenin 103 të Kartës së 
Kombeve të Bashkuara. Shih, në këtë mënyrë, Hollenberg Stephan, “Qasjet divergjente të Gjykatës Evropiane të 
të Drejtave të Njeriut në Rastet e Nada dhe Al-Dulimit”, Ligji Ndërkombëtar dhe Krahasues, Tremujori 64 (2015) 
445-460; Auke Willems, “Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut mbi Rregulloren Individuale Anti-Terroriste 
të U.N: Mbrojtja e të Drejtave të Konventës dhe Harmonizimi i Normave të Konfliktit në Nada kundër Zvicrës”, 
Journal Nordike e të Drejtës Ndërkombëtare 83 (2014) 39-60. Megjithatë, unë besoj se nuk është në kompetencën 
e Gjykatës për të marrë një vendim përfundimtar lidhur me rolin e nenit 103 të Kartës së Kombeve të Bashkuara. 
Dhe, së fundi, por jo më pak e rëndësishme, qasja e harmonizimit e diskutuar nga dy autorët dhe që zbatohet këtu 
nga Dhoma e Madhe nuk ofron një përgjigje edhe për këtë çështje.
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konfiskuar pasuritë e ankuesve. Së fundmi, fakti që neni 23 i Rezolutës 1483 (2003) 
përjashton nga regjimi i sanksioneve “fondet ose pasuritë e tjera financiare ... që vetë 
janë objekt i një paraburgimi ose gjykimi të mëparshëm gjyqësor, administrativ, ose 
të arbitrazhit” “(Theksimi i shtuar) nuk e ndryshon këtë rezultat. Asetet e përfshira në 
rastin në fjalë nuk i përkasin qartë kësaj kategorie të fundit. Sipas mendimit tim, nuk ka 
dykuptimësi në tekst sa i përket mungesës së ndonjë kufiri vlerësimi për shtetin zbatues. 
Kjo gjithashtu nënvizohet nga fakti se as shteti i paditur, as dy ndërhyrësit e palës së 
tretë, as ndonjë organ në nivel të OKB-së, nuk e kishin kuptuar tekstin në kuptimin që 
Gjykata e ka interpretuar atë tani (shih paragrafët 107, 119 dhe 124).

7.  Duke parë një hapësirë të diskrecionit të Shtetit në zbatimin e Rezolutës së Këshillit 
të Sigurimit në rastin në fjalë, Gjykata po shkon një hap përtej qasjes së harmonizimit 
të marrë në gjykimin e Al-Jedias dhe po riinterpreton fjalët e Këshillit të Sigurimit. 
Kam disa dyshime se a është detyra e Gjykatës të interpretojë një rezolutë të Këshillit 
të Sigurimit përtej kuptimit të zakonshëm të tekstit të tij. Në këtë drejtim, Gjykata me 
siguri ka arritur kufijtë e kompetencës së saj. Për më tepër, vërejta se Gjykata gjithmonë 
ka qenë e kujdesshme në atë që nuk ka interpretuar ligjin e BE-së në mënyrën e vet, 
duke lënë këtë detyrë tek autoritetet e BE-së (shih, për shembull, Jeunesse k. Holandës, 
[DhM] 12738/10, § 110, 3 tetor 2014, duke iu referuar Ullens de Schooten dhe Rezabek 
k. Belgjikës, nr 3989/07 dhe 38353/07, § 54, 20 shtator 2011). Pjesa më e madhe flet për 
zbatimin e të njëjtit përmbajtje kundrejt ligjit të OKB-së që imponon detyrime që dalin 
nga Konventa për shtetet anëtare.

8.  Për dallim nga qasja e shumicës, del se aplikimi i tanishëm, për herë të parë, ka kërkuar 
nga Gjykata të vendosë një rast në të cilin nuk ka vend për pajtueshmëri me të dyja 
KEDNJ-në dhe Kartën e Kombeve të Bashkuara. Ndërsa zgjidhja e këtij konflikti 
detyrimesh është sigurisht e vështirë, sipas mendimit tim nuk është më e mundur të 
shmanget problemi në fjalë: Gjykata duhet të ketë marrë qëndrim mbi çështjet që lindin 
kur një Shtet anëtar i Këshillit të Evropës ballafaqohet me një konflikt të papajtueshëm 
midis tij obligimet sipas KEDNJ-së dhe ato të Kartës së Kombeve të Bashkuara.

9.  Në paragrafët e mëposhtëm, unë do të jap një pikëpamje alternative se si do të mund të 
zgjidhej dilema mes detyrimeve që rrjedhin nga neni 6 § 1, nga njëra anë, dhe Rezoluta 
e Këshillit të Sigurimit, nga ana tjetër.

B. Origjina dhe rëndësia e prezumimit të ekuivalencës

10.  Është jurisprudenca e vendosur e Gjykatës që asgjë në Konventë nuk i ndalon një 
Pale Kontraktuese që të transferojë një pjesë të kompetencave të saj në një organizatë 
ndërkombëtare për të ndjekur bashkëpunimin ndërkombëtar. Megjithatë, Gjykata 
ka theksuar se, sipas nenit 1 të Konventës, një palë kontraktuese mbetet përgjegjëse 
për të gjitha veprimet dhe mosveprimet e organeve të saj pavarësisht nëse veprimi 
ose mosveprimi në fjalë ishte pasojë e ligjit vendas ose të nevojës për të përmbushur 
me detyrimet ligjore ndërkombëtare. Për të pajtuar këtë qëndrim me realitetin e 
bashkëpunimit ndërkombëtar, Gjykata ka konsideruar se veprimi shtetëror i ndërmarrë 
në përputhje me detyrimet e tilla ligjore ndërkombëtare është i justifikuar për sa kohë 
që organizata relevante konsiderohet të mbrojë të drejtat themelore, si për sa i përket 
garancive thelbësore të ofruara dhe mekanizmat që kontrollojnë respektimin e tyre, në 
një mënyrë që mund të konsiderohet të paktën ekuivalente me mbrojtjen e parashikuar 
nga Konventa (shih, për shembull, M. & Co. k. Republikës Federale të Gjermanisë, 
nr 13258/87, Komisioni Vendimi i 9 shkurtit 1990, Vendimet dhe Raportet 64, fq.145; 
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Bosfor Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi k. Irlandës [DhM], nr.45036/98, 
§§ 152-155, GJEDNJ 2005-VI (“Bosfor” Behrami dhe Behrami k. Francës dhe Saramati 
k. Francës, Gjermanisë dhe Norvegjisë (vendim) [DhM], nr. 71412/01 dhe 78166/01, 
§ 145, 2 maj 2007 (“Behrami”) dhe Michaud k. Francë, nr.12323 / 11, §§ 102-104, 
GJEDNJ2012).

11.  Parimi i ekuivalencës nuk u mendua kurrë të jetë i kufizuar vetëm në Bashkimin 
Evropian. Në vend të kësaj, ai ka marrë një aplikim më të gjerë për të ndihmuar 
Gjykatën të kapërcejë një problem themelor, domethënë që organizatat ndërkombëtare 
zakonisht nuk janë nënshkruese të traktateve të të drejtave të njeriut. Parimi ofron një 
zgjidhje elegante dhe gjithëpërfshirëse për harmonizimin e pabarazive midis detyrimeve 
ndërkombëtare të Shteteve, ku të dyja sistemet relevante sigurojnë një mbrojtje të njëjtë 
të të drejtave të njeriut, megjithëse mbrojtja nuk duhet të jetë identike. Për më tepër, ajo 
i mundëson Gjykatës të shqyrtojë shkeljet e të drejtave të njeriut në rastet kur mbrojtja 
e ofruar nga organizata ndërkombëtare në fjalë është dukshëm e mangët, duke ruajtur 
ende aftësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për të funksionuar. Kompetenca e Gjykatës 
për të shqyrtuar rastet që kanë të bëjnë me organizatat ndërkombëtare, megjithëse të 
kufizuara dhe të kushtëzuara, pengon gjithashtu Palët Kontraktuese që të anashkalojnë 
detyrimet e tyre sipas Konventës përmes transferimit të kompetencave sovrane në këto 
organizata.

12.  Sot ekzistojnë qindra organizata dhe institucione ndërkombëtare që krijojnë rregullat e 
tyre të brendshme314, gëzojnë imunitete të ndryshme dhe krijojnë detyrime të reja ndaj 
shteteve të tyre anëtare. Shanset që Shtetet të përballen me një divergjencë në detyrimet 
e tyre që rrjedhin nga Konventa, nga njëra anë dhe nga kuadri ligjor i një organizate 
ndërkombëtare, nga ana tjetër, janë të larta. Prandaj, Gjykata ka nevojë për një qasje 
parimore në trajtimin e rasteve të tilla.

13.  Parimi i mbrojtjes ekuivalente siguron instrumentin që Gjykata ka nevojë për të zgjidhur 
rastet në të cilat një konflikt i rreptë i detyrimeve i privon Shtetet për diskrecionin e 
nevojshëm për të përmbushur kërkesat e Konventës. Në të vërtetë, Gjykata ka zhvilluar 
një prezumim të mbrojtjes ekuivalente të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore 
në favor të një numri organizatash ndërkombëtare, veçanërisht BE, NATO dhe OKB 
(krahaso Michaud, cituar më lart, §§ 102-104; Boshfor, cituar më lart, §§ 152-155, 
Gasparini k. Italisë dhe Belgjikës (vendim), nr 10750/03, 12 maj 2009, dhe Perez k. 
Gjermanisë (vendim), nr 15521/08, 6 janar 2015). Megjithatë, Gjykata ka gjetur se 
supozimi i mbrojtjes ekuivalente është i kërkueshëm nëse dështimi për të mbrojtur të 
drejtat e njeriut shfaqet në një rast të veçantë. Kur prezumimi është hedhur poshtë, 
shtetet anëtare mund të mbajnë përgjegjësi për shkeljet e Konventës që rrjedhin nga 
pajtueshmëria me detyrimet e tyre kontradiktore ndërkombëtare (krahaso, në veçanti, 
Michaud, cituar më lart, §§ 114-115 dhe Perez, cituar më lart, § 66).

14.  Përveç kësaj, duhet të theksohet se jo të gjitha supozimet e ekuivalencës krijohen në 
mënyrë të barabartë. Në të vërtetë, madje edhe brenda të njëjtës organizatë, bëhet një 
dallim sipas llojit të procedurës në fjalë. Për shembull, parimi i mbrojtjes ekuivalente 
është aplikuar ndryshe në rastet e lidhura me BE në lidhje me mosmarrëveshjet e punës 
në kuadër të Komisionit Evropian (shih Connolly k. 15 shtetet anëtare të Bashkimit 
Evropian (vendim), nr.73274/01, 9 dhjetor 2008, dhe Andreasen k. Mbretërisë së 

314   Disa autorë numërojnë 250 organizata të tilla (Rittberger Volker, Zangl Bernhard dhe Kruck Andreas, Organizatat 
Ndërkombëtare, Grundwissen Politik (Springer 2013), 17-18, Wheatley Steven, Legjitimiteti Demokratik i së 
Drejtës Ndërkombëtare (Hart 2010), 65); të tjerë vlerësojnë numrin në mbi 500 (Wouters Jan, Brems Eva, Smis 
Stefaan dhe Schmitt Pierre, Përgjegjësitë për Shkeljet e të Drejtave të Njeriut nga Organizatat Ndërkombëtare 
(Intersentia 2010), 2).
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Bashkuar dhe 26 shtete të tjera anëtare të Bashkimit Evropian (vendim), nr. 28827/11, 
31 mars 2015), zbatimi i rregullt i akteve të BE-së (shih Boshfor, cituar më lart, 
Cooperatieve Producentenorganisatie van de (2006), dhe Hollande Kokkelvisserij UA 
kundër Hollandës (vendim), nr 13645/05, GJEDNJ 2009 dhe Povse kundër Austrisë 
(vendim), nr 3890/11, 18 qershor 2013) ose zbatimi i ligjit primar të BE-së (shih 
Matthews kundër Mbretërisë së Bashkuar [DhM], nr. 24833/94, ECHR 1999-I). Sa i 
përket Organizatës Evropiane të Patentave, Gjykata ka bërë një dallim, në lidhje me 
ekuivalencën e mbrojtjes së të drejtave themelore të ofruara, në mes të procedurës së saj 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të brendshme (shih Klausecker kundër Gjermanisë 
(vendim), nr. 415/07 , 6 janar 2015) dhe njohjen ose tërheqjen e patentave (shih Lenzing 
AG kundër Gjermanisë, nr 39025/97, Vendimi i Komisionit i 9 shtatorit 1998, Lenzing 
AG kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr 38817/97,   Vendimi i Komisionit 9 shtator 1998 
dhe Rambus Inc. kundër Gjermanisë (vendim), nr. 40382/04, 16 qershor 2009). Në 
mënyrë të ngjashme, në lidhje me OKB-në, Gjykata ka shqyrtuar veçmas ekuivalencën 
e mbrojtjes në lidhje me rezolutat specifike të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, nga 
njëra anë (shih Behrami, cituar më lart, § 145, Berić dhe të tjerët kundër Bosnjë dhe 
Hercegovinës (vend. 36357/04 dhe 25 të tjerë, 16 tetor 2007, Al-Jedi, cituar më lart, 
dhe Nada kundër Zvicrës [DhM], nr.10593 / 2008, GJEDNJ 2012), dhe procedurën e 
zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të stafit në OKB organet relevante të brendshme, nga 
ana tjetër (shih Perez, përmendur më lart).

15.  Sa i përket mekanizmave të brendshëm në disponim në punësim, ku nuk përfshihet 
ndërhyrja e shtetit, Gjykata ka zhvilluar një formë më të lehtë të parimit të mbrojtjes 
ekuivalente. Duke marrë në konsideratë ndikimin praktikisht jo ekzistues të Shtetit në 
lidhje me ankesat e tilla të brendshme, Gjykata së pari ka shqyrtuar nëse shtetet kanë 
hyrë në një organizatë të caktuar në mirëbesim se mbrojtja e të drejtave themelore ishte 
e barabartë me atë të parashikuar në Konventë. Kur ishte kështu, Gjykata ka zbatuar 
një supozim se Pala Kontraktuese ka përmbushur detyrimet e saj sipas Konventës kur 
është bashkuar me organizatën përkatëse. Kjo supozim do të kundërshtohet nëse mund 
të tregohet se mbrojtja e të drejtave themelore të ofruara nga organizata në fjalë është 
në kundërshtim flagrant me dispozitat e Konventës ose thjesht në mënyrë të dukshme të 
mangët (shih Boivin k. 34 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës (dhjetor ), nr 73250/01, 
GJEDNJ 2008 (vëllimi IV, fq.244), Connolly, cituar më lart (f.6), Gasparini, cituar më 
lart (f.7), Rambus Inc., cituar më lart (f. 8), Klausecker, cituar më lart, § 97, Perez, cituar 
më lart, § 62, dhe Andreasen, cituar më lart, § 73).

16.  Për hir të plotësisë, duhet të theksohet se prezumimi i barasvlefshmërisë nuk zbatohet 
në lidhje me veprimet që lidhen me një shtet anëtar me faktin e vetëm se ai pret selinë 
ose lokalet e organizatës ndërkombëtare në fjalë në territorin e saj. Presupozimi nuk 
zbatohet këtu sepse akte të tilla nuk bien nën juridiksionin e shtetit pritës. Ky ishte rasti, 
për shembull, për Holandën në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës Penale Ndërkombëtare 
për ish-Jugosllavinë (shih Blagojeviq k. Hollandës (vendim), nr. 49032/07, § 46, 9 
qershor 2009, dhe Galiq k. Hollandës (dhjetor), nr. 22617/07, §§ 46 dhe 48, 9 qershor 
2009).

17.  Shembujt e mësipërm kanë treguar se shkalla e lartë e tij fleksibiliteti në zbatimin e 
parimit të mbrojtjes ekuivalente ndaj rasteve të ndryshme i mundëson kësaj Gjykate të 
gjejë zgjidhje të shëndoshë për konfliktet midis Konventës dhe detyrimeve që rrjedhin 
nga anëtarësia në OKB. Gjithashtu është treguar se zbatueshmëria e testit të ekuivalencës 
nuk kufizohet vetëm në Bashkimin Evropian. Një kufizim i tillë do të shkaktonte trajtim 
të ndryshëm për atë organizatë të caktuar në krahasim me organizata të tjera të fuqishme 



279

ndërkombëtare, pa arsye të mirë. Aplikimi i prezumimit të ekuivalencës në rastet si 
ky i tanishëm jo vetëm siguron një qasje parimore për harmonizimin e sistemeve të 
ndryshme ligjore, por gjithashtu u jep organizatave ndërkombëtare një mundësi për t’u 
përshtatur në mënyrë që të jetë në përputhje me normat e të drejtave të njeriut dhe në 
këtë mënyrë të kontribuojë në shmangien e konflikteve midis angazhimeve të ndryshme 
ndërkombëtare të shteteve të tyre anëtare.

18.  Në rastin aktual, u argumentua se autoritetet zvicerane, në respektimin e detyrimeve 
të tyre sipas Rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1483 (2003), kishin shkelur të drejtat e 
Konventës së aplikantëve. Sipas mendimit tim, Gjykata duhet të përgjigjet në tri pyetje 
kryesore: (1) nëse Shteti përgjegjës është nën një detyrim strikt që rrjedh nga regjimi i 
sanksioneve të OKB-së; (2) nëse po, nëse sistemi i OKB-së siguron mbrojtje të barabartë 
të të drejtave të njeriut; dhe (3) nëse jo, nëse ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës 
në lidhje me aplikuesit.

C.  Zbatueshmëria dhe riblerja e prezumimit të mbrojtjes ekuivalente

19. Duke supozuar që Rezoluta e Këshillit të Sigurimit në fjalë krijoi një detyrim të rreptë 
ndërkombëtar që nuk i la shtetet ndonjë liri veprimi, është e mundur të zbatohet parimi 
i mbrojtjes ekuivalente në rastin aktual. Sigurisht që është e vlefshme për të zbatuar 
këtë parim në OKB, duke pasur parasysh angazhimin e saj të fuqishëm në fushën e 
të drejtave të njeriut. Jo vetëm që teksti i Kartës së OKB-së ka një lidhje të fortë me 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut315, por OKB ka miratuar gjithashtu nëntë konventa 
kryesore të të drejtave të njeriut, secila institucionalisht e siguruar nga një organ i të 
drejtave të njeriut316 dhe disa prej këtyre instrumenteve janë ratifikuar universalisht nga 
bashkësia ndërkombëtare e shteteve.317 Në veçanti, traktati motër i Konventës - ICCPR 
- është ratifikuar nga 168 shtete (në mesin e të gjitha shteteve anëtare të Këshillit të 
Evropës). Së fundi, Neni 14 § 1 i KNDCP-së mbron në thelb të drejtat e njëjta si neni 6 
§ 1 i Konventës.

20.  Duke marrë parasysh karakterin universal të OKB-së, mandatin e saj parësor për të 
ruajtur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, si dhe kompetencat e tij të gjera në bazë të 
Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara, unë besoj se është e përshtatshme 
të zbatohet versioni më i lehtë i parimit të barasvlefshëm mbrojtja, siç është zhvilluar 
në rastin Gasparini, ndaj kësaj organizate (shih paragrafin 15 më lart), pavarësisht nga 
ndërhyrja e drejtpërdrejtë e Zvicrës në rastin e veçantë. Prandaj, është e nevojshme 
që së pari të shqyrtohet nëse Zvicra i është bashkuar OKB-së në mirëbesim se kjo 
organizatë ka siguruar mbrojtje ekuivalente të të drejtave themelore. Për më tepër, duhet 
të shqyrtohet nëse regjimi i sanksioneve të zgjuara në fjalë në këtë rast të veçantë ka 

315   Karta e OKB-së, neni 1 (3), neni 13 (1) b) dhe neni 55 c).
316   Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR), hyrja në fuqi më 23 mars 1976, ratifikuar 
nga 168 shtete; Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (ICESCR), hyrja në 
fuqi më 3 janar 1976, ratifikuar nga 164 shtete; Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit Racor (CERD), hyrja në fuqi më 4 janar 1969, ratifikuar nga 77 shtete; Konventa për Eliminimin e të 
Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW), hyrja në fuqi më 3 shtator 1981, ratifikuar nga 189 shtete; 
Konventa kundër Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimeve të tjera Mizore, Çnjerëzore ose Poshtëruese (CAT), hyrja 
në fuqi më 26 qershor 1987, e ratifikuar nga 158 shtete; Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 
(CRPD), hyrja në fuqi më 3 maj 2008, ratifikuar nga 161 shtete; Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Gjithë 
Personave nga Zhdukja e Forcuar (CED), hyrja në fuqi më 23 dhjetor 2010, ratifikuar nga 51 shtete; Konventa 
Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të të Gjithë Punëtorëve Migrantë dhe Anëtarëve të Familjeve të tyre 
(CMW), hyrja në fuqi më 1 korrik 2003, ratifikuar nga 48 shtete. Për CRC shih shënimin tjetër.
317   Konventa për të Drejtat e Fëmijës (KDF), hyrja në fuqi më 2 shtator 1990, ratifikuar nga 196 shtete (që nga marsi 
i vitit 2016).
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treguar mangësi strukturore të aftë për të kundërshtuar supozimin dhe angazhimin e 
përgjegjësisë së Zvicrës.

21.  Në rastin në fjalë, mund të supozohet se autoritetet zvicerane hynë në Kartën e OKB-
së në mirëbesim nga perspektiva e KEDNJ-së. Përveç kësaj, duke qenë se disa organe 
të të drejtave të njeriut nën patronazhin e OKB-së mund të dëgjojnë ankesat lidhur me 
të drejtat e njeriut, ka arsye të forta për të aplikuar një prezumim të ekuivalencës në 
këtë kontekst. Këto argumente u pasqyruan në aktgjykimin Al-Jedi (cituar më lart, § 
102), ku Gjykata supozonte se Këshilli i Sigurimit i OKB-së nuk i kishte detyruar me 
dashje Shtetet të shkelin parimet themelore të të drejtave të njeriut. Megjithatë, regjimet 
e ndryshme të sanksioneve të vendosura nga Këshilli i Sigurimit janë problematike në 
lidhje me sigurimin e mbrojtjes adekuate të të drejtave të njeriut (shih paragrafin 52-56 
të aktgjykimit). Kjo dhe kritika318 të tjera çuan në krijimin e një pike fokale për heqjen 
e kërkesave dhe procedurën e heqjes së listës në Rezolutën 1730 (2006) të Këshillit të 
Sigurimit të datës 19 dhjetor 2006. Megjithatë, siç pranoi shteti i paditur gjatë rrjedhës së 
këtij procesi , këto procedura nuk janë “as të kënaqshme dhe as ekuivalente në aspektin 
e kërkesave të Konventës” (shih paragrafin 114 të aktgjykimit).

22.  Mbi këtë bazë, të paktën për momentin, është e mundur të argumentohet se regjimi i 
sanksioneve të synuara i ngritur nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së tregon një mangësi 
strukturore të aftë për të kundërshtuar prezumimin e mbrojtjes ekuivalente. Duke pasur 
parasysh se disa aktorë - mes të cilëve disa figura të shquara nga brenda OKB-së (shih 
paragrafët 52-55 të aktgjykimit) kanë argumentuar bindshëm se regjimet e sanksioneve 
nuk i respektojnë në mënyrë të mjaftueshme garancitë e të drejtave të njeriut dhe se 
ankuesit në rastin aktual kanë qenë të paaftë për të fituar qasje në një gjykatë në lidhje 
me këto çështje për një periudhë kaq të gjatë kohore, supozimi është hedhur poshtë në 
këtë rast dhe Shtetet duhet të ndërmarrin veprime.

D.  Meritat e Pretendimit për Nenin 6

23.  Megjithëse detyrimet e Zvicrës sipas nenit 6 § 1 të Konventës janë të angazhuara këtu, 
duke pasur parasysh dështimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për të siguruar mbrojtje 
ekuivalente, është e rëndësishme të theksohet se kjo dispozitë nuk është absolute. Është 
e mundur që në rrethana të caktuara të kufizohen në mënyrë legjitime garancitë e nenit 
6 § 1; në rastin në fjalë mbrojtja nën dispozitën që mbetet e pakufizuar përbëhet nga një 
test arbitraritet (shih paragrafët 146-148 të vendimit). Përderisa regjimet e sanksioneve 
të synuara nuk sigurojnë mbrojtje adekuate të të drejtave të njeriut, Shtetet duhet të 
zbatojnë këtë test. Mbrojtja e duhur e të drejtave të njeriut në nivel të OKB-së nuk 
duhet të marrë të njëjtën formë si në procedurat penale në vend, por përderisa ekziston 
një mangësi e dukshme në këtë drejtim, atëherë shtetet duhet të ndërhyjnë për të 
kompensuar atë.319 Elementi i përkohshëm mund të ketë gjithashtu një ndikim: në rastet 
kur një aplikant nuk është në gjendje të sigurojë akses në gjykatë për një numër vitesh, 
siç ishte rasti këtu, atëherë zbrazëtia në sistemin e mbrojtjes të Këshillit të Sigurimit 
bëhet veçanërisht e vështirë për t’u injoruar.

318   Shihni, në lidhje me këtë, aktgjykimin e tanishëm (paragrafët 52-55) dhe aktgjykimin e Dhomës (§§ 106 dhe 
118). Në aspektin e literaturës, krahasoni për shembull Ciampi Annalisa, “Këshilli i Sigurisë i synuar Sanksionet 
dhe të Drejtat e Njeriut”, në Fassbender Bardo, Sigurimi i të Drejtave të Njeriut: Arritjet dhe Sfidat e Këshillit të të 
Drejtave të Njeriut të OKB-së, Oxford University Press 2011, 98-140.
319   Krahasoni, në këtë mënyrë, konsideratat e Gjykatës Supreme të Mbretërisë së Bashkuar në Youssef (Ankuesi) v 
Sekretari i Shtetit për Çështjet e Jashtme dhe Komonuelthit (i Paditur) [2016] UKSC 3, §§ 55-59, mbi standardin e 
shqyrtimit të kërkuar në një kontekst të ngjashëm.
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24.  Në rastin në fjalë, Gjykata Supreme Federale bëri vetëm një hetim formal lidhur me 
listimin e aplikantëve dhe nevojën për të ngrirë pasuritë e tyre. Në shumë raste, si ajo e 
tanishme, ka të ngjarë që çdo ekzaminim i mëtejshëm do të kërkojë qasje në informata 
dhe dokumente të disponueshme vetëm për Këshillin e Sigurimit. Në anën tjetër, ka 
shumë të ngjarë të ketë qenë e mjaftueshme nëse Gjykata Supreme Federale kishte 
shkuar një hap më tej dhe kishte kryer një ekzaminim duke i lejuar asaj të dëgjonte 
ankuesit dhe të përcaktonte nëse kishte arsye të dukshme për të konsideruar listën e 
ankuesve arbitrar. Gjykata nuk mund t’i kërkojë shteteve të bëjnë të pamundurën, por ajo 
mund t’u kërkojë atyre të përcaktojnë, brenda kufijve të informacionit në dispozicion, 
nëse është evidente se lista e një aplikanti që përballet me sanksione sipas një rezolute të 
Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është e pabazuar. Lidhur me sfondin dhe 
identitetin e aplikantit të parë në rastin aktual, një sasi e konsiderueshme informacioni 
është në dispozicion në domenin publik. Më shumë gjasa do të ishte e mundur që të 
përdoreshin informacionet publike për të kryer një ekzaminim të tillë pa pasur nevojë të 
siguroheshin qasje në informacionin e klasifikuar të disponueshëm vetëm për Këshillin 
e Sigurimit.

25.  Një pyetje tjetër lidhet me atë se si qeveria e paditur duhet të kishte proceduar nëse 
Gjykata e Lartë Federale kishte gjetur, si rezultat i shqyrtimit të informacionit në 
dispozicion, se lista e aplikantëve ishte në të vërtetë arbitrare. Në këto situata, të cilat 
sigurisht e vendosin Shtetin e paditur në një situatë të vështirë, autoritetet nuk janë 
megjithatë krejtësisht të pafuqishme. Nëse një ekzaminim gjyqësor konstaton se një 
listë është arbitrare, është e mundur që Qeveria të angazhohet në një dialog me Kombet 
e Bashkuara për të kërkuar më shumë informacion rreth rastit. Për të parandaluar 
pabarazinë në këtë kontekst, Gjykata e Lartë Federale mund të caktojë një afat brenda të 
cilit kërkon informata të mëtejshme, pas së cilës do të mungojë aftësia për të vlerësuar 
më mirë arbitraritetin e mundshëm të listimit - të urdhërojë zhbllokimin e aseteve 
në fjalë . Nuk është e këshillueshme as e nevojshme që informatat konfidenciale të 
bëhen publike për këtë qëllim. Megjithatë, në mungesë të një mjeti adekuat në nivel të 
OKB-së, një lloj dialogu është sigurisht i nevojshëm për të lejuar autoritetet vendase të 
përmbushin kërkesat minimale të nenit 6 § 1 të Konventës.

E. Konkluzione

26.  Rezolutat e Këshillit të Sigurimit munden, dhe në të vërtetë, t’i sjellin Shtetet në konflikt 
me detyrimet e tyre për të drejtat e njeriut. Për një gjë, obligimi i përpiluar saktësisht për 
të “ngrirë pa vonesë” në rastin në fjalë përjashton çdo liri të brendshme që do të lejonte 
qasjen në një gjykatë siç kërkohet sipas nenit 6 § 1 të Konventës. Një mënyrë për të 
zgjidhur problemin para Gjykatës do të ishte që regjimi i sanksioneve të OKB-së të jetë 
në përputhje me të drejtën për një gjykim të drejtë. Shpresojmë se gjykimet e Gjykatës 
do të japin një shtysë në këtë drejtim.320

27.  Çështja vendimtare në këtë rast ka të bëjë me veprimet e kërkuara nga një shtet që 
përballet me një detyrim të rreptë ndërkombëtar që bie ndesh me detyrimet e tij për të 
drejtat e njeriut. Duke iu përgjigjur kësaj pyetjeje, Gjykata - si një organ i të drejtave të 
njeriut i ngarkuar me ruajtjen e të drejtave dhe lirive të sanksionuara në Konventë - do 
të dështonte në detyrën e tij nëse nuk u kërkohej shteteve anëtare të ndërhynin aty ku 

320   Për përgjegjësinë potenciale të OKB-së, shih Draft-nenet mbi Përgjegjësinë e Organizatave Ndërkombëtare 
(DARIO) të miratuara nga ILC në seancën e saj të gjashtëdhjetë e tretë në vitin 2011 (Dokumenti A/66/10, ILC 
Yearbook 2011, vol. ), Nenet 15, 16 dhe 17).
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kërkuesit janë të privuar në mënyrë të hapur nga mbrojtja e të drejtave të njeriut.321 Me 
aktgjykimin e tanishëm, Gjykata ka humbur një mundësi për t’i sqaruar Shteteve çfarë 
kërkohet prej tyre kur nuk kanë diskrecion në zbatimin e një rezolute të Këshillit të 
Sigurimit që është i papajtueshëm me sistemin e GJEDNJ. Duke e përshkuar çështjen, 
ai u ka dhënë Shteteve asnjë udhëzim shtesë - zero, zilch, Nada - se si të vazhdohet në 
situata të tilla.

MENDIM PARALEL I GJYQTARIT KŪRIS

1.  Pajtohem me konstatimin se Zvicra i ka shkelur të drejtat e ankuesve sipas nenit 6 § 1 
të Konventës. Në të njëjtën kohë, nuk e mbështes pa rezerva vijën e arsyetimit, ku baza 
për gjetjen e kësaj shkelje kërkohet, para së gjithash, në mundësinë e një interpretimi 
miqësor të Konventës për rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që 
lidhen me rasti aktual. Është e vështirë të pranosh pa kushte se Zvicra ka gëzuar shumë 
në rrugën e gjerësisë kuptimplote në zbatimin e rezolutave në fjalë. Sido që të jetë, 
shkelja e nenit 6 § 1 duhej të gjendej në këtë rast pavarësisht nëse Zvicra gëzonte një 
gjerësi të tillë apo jo. Shkelja e gjetur në këtë mënyrë është shkelje e ligjit të Konventës 
dhe ligji i Konventës është shkelur edhe pse ligji i Kombeve të Bashkuara është ndjekur 
me përpikëri.

2.  Ky rast merret me një rast të copëzimit të së drejtës ndërkombëtare. Ka shumë raste të 
tilla. Konsistenca e plotë e së drejtës ndërkombëtare, përfshirë koherencën e plotë midis 
ligjit të Konventës dhe ligjit të Kombeve të Bashkuara, do të ishte një ideal. Idealet 
janë të paarritshme sipas përkufizimit. Për më tepër, një koherencë e tillë nuk mund të 
arrihet vetëm nga përpjekjet e kësaj Gjykate, veçanërisht duke pasur parasysh natyrën 
e saj rajonale. Çdo përparim në këtë drejtim varet, para së gjithash, nga vullneti politik 
i shteteve anëtare të OKB-së, e cila, duke pasur parasysh natyrën e procesit politik 
ndërkombëtar, do të thotë që një përparim i tillë nuk mund të shkojë deri në absolut.

3.  Gjithsesi, të gjitha përpjekjet për të interpretuar në mënyrë racionale dispozitat e 
dy sistemeve ligjore bashkë-ekzistuese dhe, në të njëjtën kohë, konkurruese, janë të 
lavdërueshme. Në këtë kontekst, unë jam i mendimit se aktgjykimi i tanishëm, në 
të cilin rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara interpretohen në 
mënyrë të tillë që hendeku midis tyre dhe Konventës të minimizohet, të paktën deri në 
një masë, mund të ketë përfituar nga disa prej njohuri të shpjeguara në mënyrë elegante 
në mendimin konkurrent të gjyqtarit Paulo Pinto de Albuquerque. Megjithëse nuk 
jam në gjendje të pajtohem me të gjitha idetë e tij (për shembull, me mendimin se kjo 
gjykatë duhet të shihet si “Gjykata Kushtetuese Evropiane”), unë mbështes shumë nga 
argumentet e tij që synojnë harmonizimin gjyqësor të së drejtës ndërkombëtare.

MENDIM PJESËRISHT KUNDËR I GJYQTARIT ZIEMELE

1.  Kam votuar kundër gjetjes së një shkelje të nenit 6 § 1 në rrethanat e këtij rasti. 
Mosmarrëveshja ime qëndron kryesisht në analizën e Gjykatës për procedurat e 
brendshme dhe arsyetimin e gjykatave vendase. Në të njëjtën kohë, unë ndaj një numër 

321   Ose, sipas fjalëve të Nina Blum (Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut përtej Shtetit-Shtetit: Zbatueshmëria 
e KEDNJ-së në Kontekstet Ekstraterritoriale dhe Ndërqeveritare, Helbing 2015, fq. 223), “gjykatat individuale dhe 
të drejtat e njeriut, shtetet nuk duhet të hiqen nga goditja. OKB nuk është (ende) brenda mundësive të gjykatave, 
por shtetet anëtare janë.”
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deklaratash të rëndësishme të parimit në lidhje me vendin e Konventës në sistemin e 
së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhëniet e saj me detyrimet që rrjedhin nga Karta e 
OKB-së. Së pari do t’i përsëris ato parime.
-  Qëllimi i ruajtjes së paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, që ndjek Kombet e 

Bashkuara, është si një qëllim legjitim për kufizimin e qasjes në një gjykatë, e cila 
është një çështje në fjalë në këtë rast dhe një element i rëndësishëm në analizën e 
konfliktit të pohuar detyrimet.

-  Gjykata nuk e interpreton Konventën në vakum; ai merr në konsideratë çdo rregull 
dhe rregullat përkatës të së drejtës ndërkombëtare të zbatueshme midis Palëve 
Kontraktuese.

-  Gjykata parashtron një prezumim të pajtueshmërisë me të drejtat e njeriut, dmth. 
Se Këshilli i Sigurimit nuk ka ndërmend të imponojë ndonjë detyrim ndaj Shteteve 
Anëtare për të shkelur të drejtat e njeriut; ku ka një qëllim të tillë, ai duhet të jetë i 
qartë.

-  Konflikti i detyrimeve duhet të shmanget nëpërmjet interpretimit sistematik dhe 
harmonizimit të detyrimeve ndërkombëtare.

2.  Megjithatë, Gjykata ka shtuar në listën e mësipërme parimet që rrjedhin në mënyrë 
specifike nga interpretimi i saj i objektit dhe qëllimit të Konventës. Në rastin në fjalë, 
Gjykata e ka konsideruar të nevojshme të përdorë parimin se Konventa është një 
instrument kushtetues i rendit publik europian. Ai shpjegon se “Shtetet palë janë të 
nevojshme ... për të siguruar një nivel të shqyrtimit të pajtueshmërisë së Konventës e 
cila, të paktën, ruan themelet e asaj rendi publik. Një nga elementet më themelore të 
rendit publik europian është parimi i sundimit të ligjit, dhe arbitrariteti përbën mohimin 
e këtij parimi “(shih paragrafin 145).

3.  Në mënyrë të përmbledhur, sipas mendimit të Gjykatës, Palët Kontraktuese duhet të 
zbatojnë detyrimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara në urdhrat e tyre të brendshëm 
ligjorë në mënyrë të tillë që të shmangin arbitraritetin. Kjo është konfirmuar nga 
pikëpamja e Gjykatës në çështjen në fjalë që paragrafi 23 i Rezolutës 1483 (2003) 
nuk mund të kuptohet se përjashton çdo shqyrtim gjyqësor të masave të marra për ta 
zbatuar atë (shih paragrafin 148). Ndërsa pajtohem me të dyja me leximin e Rezolutës 
dhe standardit të përcaktuar nga Gjykata në lidhje me nevojën për shqyrtim gjyqësor 
në nivel vendor, nuk mund të pajtohem që Gjykata Federale e Zvicrës nuk ka ushtruar 
një shqyrtim të tillë në rrethanat e rastit. Sipas mendimit tim, Gjykata, së pari, nuk ka 
qenë shumë e qartë për atë se çfarë duhet të jetë standardi i shqyrtimit dhe në lidhje me 
atë lloj të kërkesës. Së dyti, dhe si rezultat i problemit të parë, shqyrtimi i procedurave 
të brendshme nuk ka vlerësuar mjaftueshëm atë që është bërë saktësisht nga autoritetet 
zvicerane.

4.  Gjithashtu theksoj se, megjithëse Gjykata përsëri e parashtron parimin e rëndësisë së 
rendit publik europian, kjo nuk ka krijuar qasje ose metoda të reja, të paktën jo qartë, në 
rrethanat e rastit (shih L. Wildhaber, “Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe 
të Drejtën Ndërkombëtare”, të Drejtat Ndërkombëtare dhe Krahasuese në Tremujore, 
vol. 56, prill 2007, f. 217-232 dhe I. Ziemele, “Çështjet ndërkombëtare për Gjykatën 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut” në L. Lopez Guerra dhe të tjerë (eds.), El Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, një vizion në brendësi të Enzimes së Juez Josep 
Casadevall, Valencia, 2015, f. 416 417).

5.  Në këtë drejtim duhet të theksoj se gjatë gjithë gjykimit ekziston një paqartësi. Kështu, 
Gjykata konstaton se duhet të konstatojë “nëse aplikantët gëzonin garancitë e gjobës 
civile të nenit 6 § 1 në procedurën lidhur me konfiskimin e pasurisë së tyre” (paragrafi 
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80). Gjykata vlerëson se në këtë rast ka pasur një mosmarrëveshje në lidhje me gëzimin 
e së drejtës së pronarëve në pronë, pasi që zbatimi i sanksioneve të OKB-së në nivel 
vendor ka ndikuar në këtë të drejtë në thelb (paragrafi 100). Një përcaktim i tillë i çështjes 
lë disa paqartësi se cila procedurë është saktësisht subjekt i shqyrtimit nga Gjykata. A 
do të jetë procedura e brendshme apo procedura me të cilën aplikuesit janë përfshirë në 
listën e Kombeve të Bashkuara të hartuara në bazë të Rezolutës 1483 (2003)? Kjo pyetje 
vazhdon mbi gjykimin deri në paragrafin e fundit.

6.  Më pas, Gjykata shpjegon aspektin e nenit 6 § 1 ndaj të cilit shqyrton faktet. Gjykata 
synon të përcaktojë nëse aplikantëve iu është dhënë aksesi në një gjykatë (shih paragrafin 
126). Më saktësisht, Gjykata deklaron se nuk duhet të vlerësojë thelbin e të drejtave 
substantive apo pajtueshmërinë e masave me Konventën. «Detyra e Gjykatës këtu është 
e kufizuar për të shqyrtuar nëse aplikantët kanë gëzuar garancitë e nenit 6 § 1 nën kokën 
e tij civile, me fjalë të tjera nëse mbikëqyrja e duhur gjyqësore ishte në dispozicion të 
tyre ...» (paragrafi 143). Duket se konfiskimi si i tillë nuk është pjesë e rastit, kjo qasje 
është në përputhje me faktin se aplikantët nuk kanë ndjekur një kërkesë pronësore në 
procedurat e brendshme. Ashtu si Gjykata Federale, e cila u përqendrua në çështjen e 
masave mbrojtëse në nivel vendor, Gjykata gjithashtu e identifikon këtë, në parim, si 
lëndë sipas nenit 6.

7.  Megjithatë, tashmë në paragrafin 131, Gjykata vëren se Gjykata Federale Zvicerane 
refuzoi të shqyrtojë pretendimet e ankuesve lidhur me pajtueshmërinë e procedurës së 
ndjekur për konfiskimin e pasurisë së tyre me garancitë e Nenit 6 § 1. Këtu përsëri 
është e paqartë se cila procedurë që Gjykata ka në mendje. Në të njëjtën kohë, Gjykata 
pranon që Gjykata Federale paraqet arsye shumë të hollësishme në aktgjykimet e saj. 
Por Gjykata këmbëngul që Gjykata Federale nuk shqyrtoi bazueshmërinë e rastit. Ajo 
karakterizon vendimet e Gjykatës Federale duke u kufizuar në verifikimin se emrat e 
ankuesve në të vërtetë janë paraqitur në listat e hartuara nga Komiteti i Sanksioneve dhe 
se pasuritë e tyre u takonin atyre (shih paragrafin 29). Kjo qasje në gjykim, megjithëse 
një qarkore e vogël, duket se sugjeron që sipas këndvështrimit të Gjykatës arsyetimi 
shumë i hollësishëm i gjykatave të vendit në këtë rast nuk është domosdoshmërisht i 
përshtatshëm me Nenin 6. Kjo është thelbi i arsyetimit që Gjykata është e interesuar. 
Kjo sugjeron që sipas mendimit të Gjykatës arsyetimi mund të jetë arbitrar (shih pikën 3 
më lart) dhe Gjykata sipas nenit 6 mund të shikojë cilësinë ose substancën e arsyetimit 
në vend procedurat. Duke pasur parasysh jurisprudencën e Gjykatës, e përmendur edhe 
në paragrafët 127-128, një lexim i tillë i gjerë i nenit 6 nuk është i qartë dhe veçanërisht 
nëse ballafaqohet me parimin e subsidiaritetit dhe doktrinën e shkallës së katërt. Prandaj 
ishte shumë e rëndësishme përcaktimi dhe shpjegimi i standardit të arsyetimit të kërkuar 
në rastet që kanë të bëjnë me sanksionet e OKB-së.

8.  Në përfundim të aktgjykimit, ku Gjykata thekson se çfarë nuk arriti Gjykata Federale, 
paraqitet një ide më e qartë për qëllimin e shqyrtimit të sanksioneve të OKB-së që 
Gjykata e konsideron të nevojshme dhe të përshtatshme sipas nenit 6. Gjykata deklaron 
(paragrafi 151) si vijon:

“Ankuesit duhet që, përkundrazi, t’u jepet të paktën një mundësi e mirëfilltë për 
të paraqitur dëshmi të përshtatshme në një gjykatë, për shqyrtim në themel, me qëllim 
që të tregojnë se përfshirja e tyre në listat e kontestuara ka qenë arbitrare. Sidoqoftë, ky 
nuk ishte rasti. Fakti që, ndryshe nga situata në Nada (ibid., 187), aplikantët në rastin në 
fjalë nuk paraqitën ndonjë argument të saktë në Gjykatën Federale Zvicerane ose në këtë 
Gjykatë për të treguar se ato nuk duhej të ishin përfshirë në lista e hartuar nga Komiteti 
i Sanksioneve nuk bën dallim në këtë analizë, pasi asnjë lëshim i tillë nga ana e tyre 
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nuk është mbështetur nga autoritetet zvicerane në refuzimin e shqyrtimit të ankesave 
të tyre.”

Në të njëjtën kohë, Gjykata pranon që Gjykata Federale nuk ishte në gjendje të 
vendoste mbi bazueshmërinë ose përshtatshmërinë e masave të përfshira në listën e 
aplikantëve (shih paragrafin 150). Unë nuk e ndaj mendimin se aplikantët nuk mund 
të paraqisnin prova dhe argumente gjykatave vendase siç do të kishin dashur. Unë 
gjithashtu kam vështirësi të madhe për të parë se si arsyetimi shumë i hollësishëm i 
Gjykatës Federale mund të konsiderohet si arbitrar në kuptimin e nenit 6.

9.  Gjykata Federale Zvicerane i drejtoi të gjitha argumentet që parashtruesit i kishin 
parashtruar. Në thelb kërkesa e ankuesve ka të bëjë me mungesën e masave mbrojtëse 
procedurale në nivel të OKB-së kur përfshirja e tyre në listë nga Komiteti i Sanksioneve 
u krye. Është kjo kërkesë që ata paraqitën për shqyrtim në procedurat e brendshme 
zvicerane dhe jo çështjen nëse ishin të lidhur me regjimin e Saddam Husseinit apo se 
mënyra në të cilën Zvicra kishte transpozuar detyrimet që rrjedhin nga Rezoluta 1483 
(2003) ishte në kundërshtim për të drejtat e njeriut. Në të njëjtën kohë, Gjykata Federale 
në fakt iu përgjigj të gjitha aspekteve të rastit (shih pikat 9 dhe 10 në aktgjykimet e 
brendshme, paragrafi 29 i aktgjykimit). Ai shikoi mandatin e Komitetit të Sanksioneve 
1518 dhe arriti në përfundimin se ishte detajuar dhe nuk la hapësirë   për interpretim. 
Lista e hartuar nga Komiteti i Sanksioneve 1518 nuk është tregues. Me fjalë të tjera, 
vetë Zvicra nuk ka vend për të identifikuar individë, grupe dhe subjekte në zbatimin e 
masave kundër ish-zyrtarëve të regjimit të Irakut, ndryshe nga zbatimi i rezolutave të 
Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Po ashtu, Rezoluta 1483 (2003) kërkon transferimin 
e menjëhershëm të aseteve të ngrira në Fondin e Zhvillimit për Irakun. Është e 
rëndësishme të theksohet se Rezoluta 1483 (2003) zëvendësoi Rezolutën 661 (1990), 
e cila ishte miratuar si pjesë e masave ndërkombëtare për të kundërshtuar pushtimin 
irakian të Kuvajtit, veprimi i parë i përbashkët ndërkombëtar për të trajtuar përdorimin 
e paligjshëm të forcës ndërmjet shteteve pas fundi i Luftës së Ftohtë. Me fjalë të tjera, 
konteksti i përgjithshëm i masave është i ndryshëm dhe detyrimet e OKB-së janë hartuar 
ndryshe.

10.  Në çështjen familjare të Ahmed dhe të tjerëve kundër HM Thesarit, të cilës i referohet 
Gjykata në mbështetje të pozitës së saj, çështja në fjalë ishte masat e miratuara në 
Mbretërinë e Bashkuar për të zbatuar rezolutat kundër terrorizmit të Këshillit të 
Sigurimit të OKB-së. Ky dhe vendimi tjetër vendas i përmendur në këtë aktgjykim 
nuk i përgjigjen pyetjes nëse Neni 6, si minimum i të drejtave të njeriut për Europën, 
imponon një detyrim për të kryer procedime gjyqësore vendore të një përmbajtjeje të 
veçantë lidhur me procedurën me të cilën personat të përfshira në listë nga Komiteti i 
Sanksioneve.

11.  Gjykata Federale iu përgjigj ankesës kryesore në mosmarrëveshje (shih pikën 10 të 
aktgjykimit të saj), domethënë se autoritetet zvicerane kishin pranuar konfiskimin e 
pasurive të ankuesve vetëm në bazë të emrave të tyre të paraqitura në listën e OKB-së 
të përpiluar në pajtim me Rezolutën 1483 (2003) pa korrigjuar shkeljen e të drejtave të 
tyre procedurale. Gjykata Federale shpjegoi se pse autoritetet zvicerane nuk mundën 
të vëzhgonin vlefshmërinë e vendimeve të Këshillit të Sigurimit nëse nuk shkelnin 
normat e jus cogens, dhe ajo kishte shpjeguar tashmë se nuk ishte kështu. Megjithatë, 
ajo gjithashtu vuri në dukje se ajo kishte lirinë për të zgjedhur se si i transpozonte 
detyrimet e OKB-së në ligjin vendas. Faktet tregojnë se gjithçka që mund të ishte bërë 
në nivel vendor ishte në dispozicion të aplikantëve. Procedurat e konfiskimit u pezulluan 
ndërkohë që kërkuesit kërkuan që çështja të rishqyrtohet nga Komiteti i Sanksioneve. 
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Ato u rifilluan vetëm me kërkesë të shprehur. Aplikuesit kishin qasje të plotë në dosje 
dhe mund të shprehnin veten para autoritetit përkatës. Ata gjithashtu kishin të drejtë të 
parashtronin ankesë administrative, dhe ata vepruan kështu. Gjykata Federale shqyrtoi 
të gjitha argumentet në detaje dhe u përgjigj se Zvicra nuk kishte asnjë fuqi për të fshirë 
emrat e ankuesve nga lista e hartuar nga Komiteti i Sanksioneve. Ata gjithashtu ranë 
dakord se procedura me të cilën aplikantët ishin përfshirë në listë ishte e mangët, pasi 
disa gjykata vendase anembanë botës gjithashtu kanë theksuar.

12.  Unë do të doja të kundërshtoja gjykimin e Gjykatës Federale me vendimet e brendshme 
nën shqyrtim në rastin X k. Letonisë ([DhM], nr. 27853/09, KEDNJ 2013), ku kërkuesi 
kishte paraqitur argumente dhe prova në gjykatat e brendshme por ky i fundit nuk i 
kishte shqyrtuar ato, duke marrë parasysh që detyrimet e tyre sipas Konventës së Hagës 
të 1980 për Aspektet Civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të Fëmijëve e penguan këtë 
shqyrtim në procedurat e rrëmbimit. Në atë rast, dallimi mes shumicës dhe pakicës 
në Gjykatë kishte të bënte me detyrimet procedurale sipas nenit 8, në veçanti rolin e 
gjykatave të brendshme në rastet e rrëmbimit të fëmijëve, kur u përballën me argumente 
dhe prova të ndryshme. Në një rast që ka të bëjë me interesat më të mira të fëmijës, nuk 
ishte e lehtë që Gjykata të arrinte në një përfundim se çfarë shqyrtimi duhet të zbatohej 
për arsyetimin e gjykatave të brendshme.

13.  Në rastin në fjalë, asnjë provë që në asnjë mënyrë nuk do të tregonte se aplikanti i parë 
nuk ishte ai për të cilin mendohej se ishte dorëzuar në gjykata. Është në këtë kontekst që 
mbetet e paqartë nëse Gjykata konsideron se gjykatat zvicerane duhet të kenë shqyrtuar 
me vete çështjen e pjesëmarrjes së tij në regjimin e Huseinit dhe nëse po, mbi cilat 
parime të Konventës që duhej të ishin bazuar (shih dhe krahaso detyrimet ex officio në 
rastet e azilit, F.G. k. Suedisë [DhM], nr. 43611/11, 23 mars 2016). Kjo nuk është një 
vijë që Gjykata ka ndjekur as.

14.  Në fund të fundit, konstatoj se paragrafi 153 e lë hapur pyetjen se çfarë pritet sipas 
nenit 6 nga Shtetet sa i përket procedurave të tyre të brendshme që zbatojnë sanksionet 
e Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Vërejtja që bën Gjykata është mjaft e qartë, por nuk 
është e qartë se si kjo është e lidhur me detyrimin për të ushtruar shqyrtim të duhur 
gjyqësor në lidhje me pretendimet e ndryshme që mund të lindin brenda kontekstit të 
sanksioneve, dhe as është e qartë se si gjykatat vendase mund të vendosin për procedurat 
në Kombet e Bashkuara dhe çfarë do të ndodhte në lidhje me ekzekutimin e këtyre 
gjykimeve. Në këtë pikë i bashkëngjitet gjyqtarit Nuβberger në mendimin e saj të 
kundërt.

15. Mund të duket se Gjykata ka forcuar më tej mbrojtjen e të drejtave individuale. Nga ana 
ime, e vendos këtë gjykim brenda kuadrit të të menduarit dekonstruktivist. Konventa 
Evropiane ende nuk ka konsoliduar një kornizë kushtetuese për Evropën e cila mund 
të jetë konteksti për zhvillimin e një standardi më të kërkuar për të drejtat e njeriut, 
nëse kjo është ajo që Gjykata kishte në mendje. Për momentin, Konventa është pjesë 
e një sistemi ligjor ndërkombëtar, diçka që Gjykata e ka përsëritur vetë. Nëse efekti i 
këtij aktgjykimi është i tillë që të sigurojë një precedent për të gjitha gjykatat vendore 
të botës për të shqyrtuar detyrimet e vendosura ndaj Shteteve nga Këshilli i Sigurimit, 
ky do të ishte fillimi i fundit për disa elemente të qeverisjes globale që dilnin brenda 
kornizës e Kombeve të Bashkuara. Besoj se do të ishte më konstruktive dhe në përputhje 
me parimet e Konventës për të shqyrtuar me të vërtetë, sipas kushteve të saj, atë që 
tha Gjykata Federale. Unë mund të pajtohem që Gjykata Evropiane e të Drejtave të 
Njeriut duhet të angazhohet në procesin e përmirësimit të vendimmarrjes në fushën 
e sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Kjo është bërë në rastin e Nada k. 
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Zvicrës ([DhM], nr. 10593/08, ECHR 2012) me mesazhe të sakta. Unë nuk shoh se si do 
të ndihmonte mesazhi i këtij aktgjykimi në këtë proces.

MENDIM KUNDËR I GJYKATËSIT NUSSBERGER 

Në rastin aktual, shumica e Dhomës së Madhe janë përpjekur të zgjidhin konfliktin 
duke mohuar ekzistencën e saj (A). Sipas mendimit tim kjo nuk është një qasje e pranueshme 
pasi nuk ndjek metodat normale të interpretimit të traktatit (B), nuk është në përputhje me 
aktgjykimet e tjera drejtuese mbi ndërveprimin midis ligjit të Konventës dhe të drejtës së 
përgjithshme ndërkombëtare (C), dhe krijon probleme dhe tensione të panevojshme si për 
shtetin përkatës ashtu edhe për OKB-në si tërësi (D). Zvicra është ballafaquar me dilemën 
e lidhjes së detyrimeve kontradiktore të traktatit, duke pranuar de lege lata mekanizmin 
ekzistues për zgjidhjen e konflikteve dhe ka bërë çmos për të zbutur pasojat për individin në 
fjalë (E). Prandaj nuk mund të gjej ndonjë shkelje të Konventës.

Kjo nuk do të thotë se unë nuk do të mbështesja gjetjen e një mangësie të dukshme 
në regjimin e sanksioneve të OKB-së. Për të bllokuar mekanizmin ekzistues të zbatimit të 
sanksioneve të OKB-së (vetëm) në marrëdhëniet dypalëshe ndërmjet OKB-së dhe shteteve 
anëtare, të cilat janë gjithashtu palë në Konventë, megjithatë nuk promovon sundimin e ligjit. 
Është një fund i pafund, pasi e lë shtetin në fjalë në një limbo ligjore. Një zgjidhje efektive 
duhet të gjendet në nivel të OKB-së.

A. Ekzistenca e konfliktit

Ekzistenca e një numri në rritje të detyrimeve të traktateve dypalëshe dhe shumëpalëshe 
në mënyrë të pashmangshme krijon për shtetet rrezikun për t’u ballafaquar me detyrime 
kontradiktore sipas ligjit ndërkombëtar. Në rastin aktual, Zvicra ishte e detyruar të zbatojë disa 
rezoluta të OKB-së, midis të cilave Rezoluta 1483 (2003), të cilat u miratuan në kontekstin e 
pushtimit irakian të Kuvajtit dhe përmbysjes përfundimtare të regjimit irakian. Në këtë bazë, 
Zvicrës iu kërkua që “të ngrinte pa vonesë ... fonde ose asete të tjera financiare apo burime 
ekonomike dhe menjëherë të shkaktojnë transferimin e tyre në Fondin e Zhvillimit për Irakun 
....”. Emrat e atyre fondeve të të cilëve ishin të përfshirë u përfshinë në një listë të veçantë. 
Në të njëjtën kohë, neni 6 i Konventës përcaktoi të drejtën për një proces të rregullt, i cili 
sipas jurisprudencës së Gjykatës përfshinte “parimin me të cilin kërkesa civile duhet të jetë 
e aftë t’i nënshtrohet një gjyqtari” (shih Golder k. Mbretërisë së Bashkuar, 21 shkurt 1975, § 
35, Seria A nr 18).

Shumica e Dhomës së Madhe nuk mund të shihte ndonjë konflikt mes këtyre detyrimeve, 
duke argumentuar se “në fakt asgjë [në Rezolutat 1483 ose 1518] - të kuptuar sipas kuptimit të 
zakonshëm të gjuhës së përdorur aty - që në mënyrë eksplicite e pengonte Gjykatat zvicerane 
nga verifikimi, në aspektin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, masat e marra në nivel 
kombëtar në pajtim me të parën nga ato Rezoluta “(paragrafi 143 i aktgjykimit). Ky pozicion 
ndjek një linjë argumentimi që u zhvillua në Al-Jedda kundër Mbretërisë së Bashkuar (GC, 
27021/08, § 102, KEDNJ 2011) dhe më pas u transferua në Nada kundër Zvicrës ([GC] , 
nr.10593 / 08, § 180, KEDNJ 2012). Por, ndërsa ishte bindëse në Al Jedi dhe e diskutueshme 
në Nada, ajo shkon përtej asaj që është e pranueshme në rastin aktual. Në Al-Jedi, Rezoluta 
përkatëse e OKB-së lëshoi   hapësirë   për interpretim pasi që kërkohej vetëm nga Mbretëria e 
Bashkuar për të marrë “të gjitha masat e nevojshme për të kontribuar në ruajtjen e sigurisë dhe 
stabilitetit në Irak” (Rezoluta 1511 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së të miratuar më 16 tetor 



288

2003, paragrafi 13). Ky formulim ishte padyshim i paqartë dhe i hapur dhe nuk i detyronte 
Shtetet të arrestonin persona pa gjyq, pasi Mbretëria e Bashkuar u qortua për të bërë. Prandaj, 
Gjykata kishte të drejtë të argumentonte se ishte e mundur të “zgjidhej interpretimi që ishte 
më i harmonizuar me kërkesat e Konventës dhe të cilat shmangnin çdo konflikt detyrimesh” 
(shih Al-Jedda, cituar më lart, § 102). Megjithëse gjuha e Rezolutës 1390 të OKB-së në 
Nada ishte shumë më e qartë dhe kërkoi parandalimin e hyrjes në territorin e Zvicrës ose 
tranzit nga territoret zvicerane nga individët e listuar, megjithatë ekzistonte një klauzolë e cila 
deklaronte: “ky paragraf nuk zbatohet kur hyrja ose tranziti është i nevojshëm përmbushja e 
një procesi gjyqësor ose Komiteti përcakton rast pas rasti vetëm se hyrja apo tranzitimi është 
i justifikuar. “Në lidhje me hapat e menjëhershëm që duhen marrë, janë përdorur fjalët” aty 
ku është e përshtatshme “. Gjykata përsëri mund të argumentojë se termat “e domosdoshme” 
dhe “aty ku është e përshtatshme” i lanë Shtetet e Lartësisë dhe lejojnë zbatimin e Rezolutës 
në përputhje me Konventën (shih Nada, cituar më lart, §§ 177 dhe 178).

Rasti aktual është, megjithatë, i ndryshëm. Rezoluta e OKB-së jo vetëm që përshkruan 
masat e ngrirjes dhe transferimit të fondeve në një mënyrë shumë konkrete dhe shpjegon se 
ato duhet të zbatohen për persona të veçantë “të listuar”, por gjithashtu kërkon që këto masa 
të merren “menjëherë” dhe “pa vonesë” . Jam dakord me kolegun tim Helen Keller se kjo 
formulim nuk lë asnjë diskrecion ose zgjedhje të interpretimit për zbatim. Të mbash ndryshe 
kthen një “interpretim harmonic” në një “interpretim të rremë harmonic” që nuk është në 
përputhje me kërkesat metodologjike bazë të interpretimit ndërkombëtar të traktatit.

Sipas mendimit tim, është e pamundur të mohohet se detyrimet e traktatit në Zvicër janë 
konfrontuar në rastin aktual jo vetëm që janë kontradiktore, por edhe ekskluzive reciprokisht.

B. Interpretimi i detyrimeve kontradiktore të traktateve 

1. Interpretimi i Rezolutës së KB
Është bindëse që, siç propozohet nga Komisioni Ndërkombëtar i Drejtësisë i OKB-

së (ILC), si pikënisje për interpretimin e detyrimeve që dalin nga regjimet e ndryshme të 
traktateve, një «prezumim i fortë kundër konfliktit normativ» (shih Raportin e ILC grupi i 
studimit i përmendur në paragrafin 56 të aktgjykimit). Gjithashtu, duhet të mirëpritet nëse 
ky parim mund të shtrihet, për aq sa është e mundur, në mënyrë që të zgjidhë konflikte 
të pazgjidhshme në mes të detyrimeve që rrjedhin nga Konventa dhe nga traktatet e tjera 
ndërkombëtare. Por kjo nuk do të thotë se metodat përgjithësisht të pranuara të interpretimit 
siç përcaktohen në Konventën e Vjenës mbi Ligjin e Traktateve (VCLT) mund të injorohen.

Domethënia e zakonshme e marrjes së masës “menjëherë” ose “pa vonesë” nuk është 
në përputhje me lejimin e një shqyrtimi thelbësor gjyqësor. “Pa vonesë” tregon qartë se nuk 
lejohen hapa të ndërmjetëm. Për më tepër, është e qartë se shqyrtimi gjyqësor kërkon kohë, 
më shumë kohë sesa mundësitë që mund të lejojnë nocionet “menjëherë” dhe “pa vonesë”. 
Shumica e Dhomës së Madhe nuk duket të supozojnë se një procedurë e shpejtë do të ishte e 
mundur, pasi ato kërkojnë që gjykatat e brendshme të marrin “informacione të mjaftueshme 
për të ushtruar kontrollin që është detyrë e tyre” (paragrafi 147 i aktgjykimit) . Duke marrë 
parasysh faktin se shumica, nëse jo të gjitha, e informacionit do të jenë konfidenciale, madje 
edhe faza përgatitore para fillimit të shqyrtimit gjyqësor mund të pritet të zgjasë për një kohë 
të gjatë.

Objekti dhe qëllimi i Rezolutës, i cili bazohet në Kapitullin VII të Kartës së Kombeve 
të Bashkuara dhe duhet të zbatohet nga të gjitha shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara, 
nënkupton domosdoshmërinë e zbatimit të njëtrajtshëm. Nëse lejohet kontrolli gjyqësor në 
nivel kombëtar, duhet të presësh praktika divergjente të zbatimit sipas standardeve përkatëse 
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të përdorura. Sanksionet kundër të njëjtit person të listuara mund të lejohen në një juridiksion 
dhe të ndalen në një tjetër. Kjo nuk mund të synohet nëse sistemi duhet të jetë efikas, sidomos 
jo në një situatë ku fondet kërkohen urgjentisht për nevojat më themelore të popullatës 
irakiane. Gjykata ka deklaruar në Al-Jedi “... se rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve 
të Bashkuara duhet të interpretohet në dritën jo vetëm të gjuhës së përdorur, por edhe të 
kontekstit në të cilin është miratuar” (Al-Jedi, cituar më sipër, § 76).

Shumica e Dhomës së Madhe nxjerrin konkluzione të gjera nga heshtja e Rezolutës së 
Këshillit të Sigurimit lidhur me masat mbrojtëse procedurale (shih paragrafin 146):

“... ku një rezolutë siç është ajo e çështjes në fjalë, domethënë Rezoluta 1483, nuk 
përmban ndonjë formulim të qartë apo të qartë, duke përjashtuar mundësinë e mbikëqyrjes 
gjyqësore të masave të marra për zbatimin e tij, duhet gjithmonë të kuptohet si autorizimi 
i gjykatave e Shtetit të paditur për të ushtruar shqyrtim të mjaftueshëm në mënyrë që çdo 
arbitraritet të mund të shmanget”.

Kjo supozim, megjithatë, nuk është në përputhje me një interpretim sistematik të 
Rezolutës në dritën e qëllimit dhe qëllimit të tij dhe shkon përtej asaj që u tha në Al-Jedi.

Në Al-Jedda (cituar më lart, § 102) Gjykata u shpreh se “[në] dritën e rolit të rëndësishëm 
të Kombeve të Bashkuara në promovimin dhe inkurajimin e respektit për të drejtat e njeriut, 
pritet që të jetë një gjuhë e qartë dhe e qartë janë përdorur Këshilli i Sigurimit për të synuar 
që Shtetet të marrin masa të veçanta të cilat do të ishin në kundërshtim me detyrimet e tyre 
sipas ligjit ndërkombëtar të të drejtave të njeriut “. Nuk mund të thuhet se Rezoluta 1483 
(2003) nuk ka përdorur “gjuhë të qartë dhe të qartë”. Kërkesa për të ngrirë dhe transferuar 
fondet menjëherë dhe pa vonesë nuk është e paqartë. Në rastin aktual, shumica e Dhomës 
së Madhe, megjithatë, nuk janë më të kënaqur me gjuhën e qartë dhe të qartë që përshkruan 
masat e veçanta që duhen marrë, por presin “formulim të qartë dhe të qartë, duke përjashtuar 
mundësinë e mbikëqyrjes gjyqësore të masave të marra për zbatimin e tij “(shih paragrafin 
146 të aktgjykimit). Kjo e kthen detyrimin që në mënyrë të qartë dhe të shprehur qartë se 
çfarë është menduar në një supozim se ajo që nuk është e qartë dhe e shprehur në mënyrë 
eksplicite nuk është e paraparë. Kjo është një qasje krejtësisht e ndryshme.

Kapitulli VII i Kartës së OKB-së krijon kompetenca për Këshillin e Sigurimit në situata 
të cilat karakterizohen si “kërcënime për paqen, shkeljet e paqes dhe veprimet e agresionit”. 
Edhe përdorimi i forcës së armatosur mund të autorizohet në bazë të nenit 42 të Kartës 
së Kombeve të Bashkuara. Masat duhet të zbatohen nga të gjithë anëtarët e Kombeve të 
Bashkuara (neni 25 i Kartës së Kombeve të Bashkuara). Megjithatë, mbrojtja e të drejtave të 
njeriut nuk mohohet. Siç thuhet qartë në nenin 24 § 2 të Kartës së Kombeve të Bashkuara “Në 
përmbushjen e këtyre detyrave Këshilli i Sigurimit do të veprojë në përputhje me qëllimet 
dhe parimet e Kombeve të Bashkuara”, midis tyre “nxitjen dhe inkurajimin e respektimit të 
të drejtave të njeriut dhe liritë themelore “(Neni 1 § 3 i Kartës së Kombeve të Bashkuara). 
Por ideja e Kapitullit VII të Kartës së OKB-së është se Këshilli i Sigurisë duhet të jetë ai 
që ka fjalën e fundit në vendosjen e nevojës për masat që duhen marrë për të ruajtur paqen 
dhe sigurinë. Në kushte të tilla, do të ishte përjashtim sesa rregull që të lejonte kontrollin 
gjyqësor nga gjykatat vendase në shtetet anëtare të detyruara të zbatonin masat, pasi kjo do 
të transferonte fjalën e fundit tek institucionet gjyqësore vendase. Kjo është edhe më shumë, 
sepse gjykimi i drejtë dhe qasja në gjykatë konsiderohen të drejta të përjashtueshme në situata 
emergjente, siç konfirmohet edhe në nenin 15 të Konventës. Deri në kohën e tanishme nuk ka 
pasur kurrë një praktikë ku Këshilli i Sigurimit i kërkon Shteteve të shqyrtojnë nëse zbatimi 
i sanksioneve është në përputhje me mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Kështu, nuk ka bazë mbi të cilën mund të bazohet supozimi i një lloj ndarjeje të 
kompetencave ndërmjet Këshillit të Sigurimit dhe gjykatave të brendshme.
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2. Interpretimi i Nenit 6 të Konventës
Edhe duke supozuar se shqyrtimi gjyqësor ishte i mundur brenda afatit kohor të përcaktuar 

me fjalët “menjëherë” dhe “pa vonesë”, do të kishte ende një konflikt të pazbatueshëm midis 
detyrimit sipas Rezolutës së OKB dhe nenit 6 të Konventës siç interpretohet nga Gjykata. 
Sipas jurisprudencës së gjatë të Gjykatës, nuk është e mjaftueshme vetëm të sigurohet qasja 
në një gjykatë (shih Hornsby k. Greqisë, 19 mars 1997, § 40, Raportet e aktgjykimeve dhe 
vendimeve 1997 II):

“... kjo e drejtë do të ishte e gabuar nëse një sistem ligjor vendas i një Shteti Kontraktues 
lejoi një vendim gjyqësor përfundimtar dhe të detyrueshëm për të mbetur i papërshtatshëm 
në dëm të njërës palë. Do të ishte e pakonceptueshme që Neni 6 para. 1 duhet të përshkruajë 
në hollësi garancitë procedurale që u ofrohen palëve ndërgjyqëse - procedura të cilat janë të 
drejta, publike dhe të shpejta - pa mbrojtur zbatimin e vendimeve gjyqësore; për ta interpretuar 
nenin 6 si të lidhur ekskluzivisht me qasjen në gjykatë dhe zhvillimin e procedurave do të 
mund të çonte në situata të papajtueshme me parimin e sundimit të ligjit të cilin Shtetet 
Kontraktuese ndërmorën të respektonin kur ata e ratifikuan Konventën ... Ekzekutimi për një 
gjykim të dhënë nga çdo gjykatë duhet të konsiderohet si pjesë përbërëse e “gjykimit” për 
qëllimet e nenit 6; ...”. 

Shumica e Dhomës së Madhe kërkojnë që gjykatat vendase të verifikojnë nëse zbatimi 
i masave të urdhëruara në Rezolutën e Kombeve të Bashkuara do të ishte arbitrare. Rezultati 
i një procedure të tillë në gjykatën vendase do të ishte domosdoshmërisht e hapur. Nëse 
gjykata erdhi në një përfundim negativ dhe i gjeti masat arbitrare, refuzimi për të zbatuar 
sanksionet nuk do të ishte më tranzitore, por më e përhershme. Detyrimi për të ngrirë dhe 
transferuar fondet do të ishte definitivisht i frustruar.

Nuk është e mundur të pritet në gjysmën e nenit 6 të Konventës. Qasja në një gjykatë 
do të ishte fiktive nëse një vendim përfundimtar nuk do të kishte pasoja. Në përpjekjen për 
të harmonizuar detyrimet e ndryshme të traktatit, shumica nuk e adresojnë këtë çështje 
vendimtare. 

C.  Ndërveprimi ndërmjet Konventës dhe të drejtës së përgjithshme ndërkombëtare 
mbi bazën e jurisprudencës së Gjykatës

Gjykata ka deklaruar në shumë raste që Konventa duhet të interpretohet në harmoni 
me rregullat e tjera të së drejtës ndërkombëtare të të cilave ajo përbën pjesë (shih Hassan k. 
Mbretërisë së Bashkuar [DhM], nr. 29750/09, § 102, GJEDNJ 2014, duke iu referuar nenit 
31 § 3 (c) VCLT).

Prandaj detyrimet e Konventës duhet të interpretohen në dritën e Kartës së Kombeve të 
Bashkuara.

Parakushti për ekzistencën e një “rendi publik europian”, në të cilin shumica e Dhomës 
së Madhe aludojnë në arsyetimin e tyre (paragrafi 145) është paqja dhe siguria. Për këtë 
arsye, të gjitha Palët Kontraktuese në Konventë kanë transferuar të drejtat sovrane në 
Kombet e Bashkuara dhe më konkretisht në Këshillin e Sigurimit në bazë të Neneve 24 dhe 
25 të Kartës së Kombeve të Bashkuara. Gurthemeli i gjithë këtij sistemi është Neni 103 i 
Kartës, i cili i jep prioritet detyrimeve të Kartës, një dispozitë e marrë në nenin 30 të VCLT. 
Kjo është konfirmuar nga praktika gjyqësore e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (ICJ) 
dhe opinioni ligjor (shih referencat në praktikën gjyqësore të GJND-së në paragrafët 41-43 
të aktgjykimit).

Pajtohem me argumentin e Qeverisë së paditur se ky koncept është po aq themelor sa 
parimi par në parem non habet imperium, të cilin Gjykata e pranoi si një pengesë totale për 
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të hyrë në një gjykatë në rastin e Al Adsani k. Mbretërisë së Bashkuar ( [DhM], nr. 35763/97, 
GJEDNJ 2001 XI). I njëjti konkluzion u arrit edhe në rastin e Nënave të Srebrenicës dhe të 
Tjerëve k. Hollandës ((dhjetor), nr 65542/12, § 154, GJEDNJ 2013), ku Gjykata konstatoi si 
më poshtë:

“... meqenëse operacionet e themeluara nga Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të 
OKB-së në bazë të Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara janë themelore për 
misionin e OKB-së për të siguruar paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, Konventa nuk mund 
të interpretohet në një mënyrë që do t’i nënshtonte veprimet dhe mosveprimet e Këshilli i 
Sigurimit ndaj juridiksionit të brendshëm pa pëlqimin e OKB-së. Për të sjellë veprime të tilla 
brenda fushëveprimit të juridiksionit të brendshëm do të thotë të lejojë shtetet individuale, 
përmes gjykatave të tyre, të ndërhyjnë në përmbushjen e misionit kyç të OKB-së në këtë 
fushë, duke përfshirë edhe kryerjen efektive të veprimeve të saj.”

Në rastin aktual, edhe pse çështja ligjore është e ndryshme, ndërveprimi ndërmjet ligjit 
të OKB dhe ligjit të Konventës përbën të njëjtat probleme. Pasojat e mosinterpretimit të 
Konventës në përputhje me ligjin e OKB-së janë gjithashtu të njëjta. Megjithatë, kësaj radhe 
Gjykata ka ardhur në përfundim të kundërt.

Sipas mendimit tim, obligimet kontradiktore në bazë të nenit 6 të Konventës dhe 
Rezolutës 1483 (2003) të Kombeve të Bashkuara nuk duhej të mohoheshin artificialisht, 
por të vendoseshin në kontekstin e së drejtës ndërkombëtare të përgjithshme, siç është Neni 
103 i Kartës së Kombeve të Bashkuara është një shtyllë bazë. Duke pasur parasysh qëllimin 
kryesor të ekzistencës së një mekanizmi efikas për garantimin e paqes dhe sigurisë në mbarë 
botën, kufizimi i të drejtës për qasje në gjykatë sipas nenit 6 është proporcionale, përveç 
nëse arbitrariteti i një mase të urdhëruar nga Këshilli i Sigurimit është kaq i qartë për të parë 
se asnjë shtet i qeverisur nga sundimi i ligjit nuk mund të binte dakord për ta zbatuar atë. 
Megjithatë, nuk është kështu, në rastin aktual (shih më poshtë).

Rregulloret e qarta në Kartën e Kombeve të Bashkuara gjithashtu bien në kundërshtim 
me zgjidhjen e konfliktit të elaboruar në bazë të supozimit të Bosforit në vendimin e Dhomës. 
Përderisa nuk ka norma për zgjidhjen e konfliktit midis të drejtës së BE dhe ligjit të Konventës, 
Neni 103 i Kartës së OKB-së është i dizajnuar qartë për rregullimin e konfliktit; nuk ka asnjë 
zbrazëti për t›u mbushur me një prezumim.

D.  Problemet dhe tensionet e shkaktuara nga vendimi i Gjykatës

Në bazë të Rezolutës 1483 (2003), zbatimi i menjëhershëm i sanksioneve ishte kërkuar 
në vitin 2003. Megjithatë, në vitin 2016 fondet ende nuk janë transferuar. Procesi është 
zvarritur tashmë për trembëdhjetë vjet. As aplikanti i parë, i cili akoma nuk ka qasje në fondet 
e tij, as populli irakian, i cili akoma nuk mund të përdorë paratë për rindërtimin e vendit, ka 
përfituar në asnjë mënyrë nga ky ligj i qëndrueshëm ligjor. Në bazë të vendimit të Gjykatës, 
ky harbim ligjor ndoshta do të vazhdojë të ekzistojë edhe për shumë vite të tjera. Kjo është e 
dëmshme si për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe për funksionimin efektiv të rezolutave 
të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sipas Kreut VII të Kartës së Kombeve të 
Bashkuara.

Skenarët e ndryshëm janë të parashikueshëm. Së pari, Gjykata Federale Zvicerane mund 
të shqyrtojë kërkesën në bazë të meritave, por bazuar në supozimin se rezultati nuk do të 
kishte pasoja ligjore, pasi Zvicra do të ishte e detyruar në çdo rast nga Rezoluta e Këshillit 
të Sigurimit. Pra, procedura ligjore do të ishte il art pour l’art - thjesht fiktive. Së dyti, 
Gjykata Federale Zvicerane mund të shqyrtojë kërkesën në bazë të meritës me qëllim të 
mosrespektimit të detyrës për të zbatuar rezolutat, nëse gjendet arbitraritet. Kjo do të krijonte 
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tensione të mëdha brenda sistemit të OKB-së. Nëse ndiqet si një shembull i përgjithshëm, 
sanksionet ekonomike të synuara do të bëheshin joefektive. Së treti, mund të jetë që Gjykata 
Federale e Zvicrës nuk merr ndonjë informacion për gjykimin e padisë në bazë të meritës. 
Procedura do të përfundojë pa ndonjë rezultat të prekshëm.

Asnjë nga këto skenarë nuk është për t’u mirëpritur për qëllime të mbrojtjes efektive të 
të drejtave të njeriut. Në bazë të nenit 46, Zvicra duhet t’i përmbahet gjykimit të Gjykatës. 
Por, siç thuhet qartë në aktgjykim (paragrafi 149), mesazhi ligjor nuk drejtohet në Zvicër, 
por në Këshillin e Sigurimit; pra, që të mos harrojë parimet e sundimit të ligjit në urdhërimin 
e masave të synuara. Ky mesazh nuk është i ri (shih Opinionin e Raportuesve Specialë të 
OKB-së të cituar në paragrafët 52 dhe vijim të aktgjykimit). Është një mesazh i rëndësishëm 
për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Por do të ishte e mjaftueshme për ta shprehur atë në një 
obiter diktim pa gjetur një shkelje të Konventës nga Zvicra.

E. Qasja shembullore e autoriteteve zvicerane

Edhe duke supozuar që detyrimet që dalin nga Rezoluta 1483 (2003) e Këshillit të 
Sigurimit të OKB-së dhe Neni 6 të Konventës ishin të pajtueshme dhe gjykatat vendase u 
kërkuan të ushtronin një rishikim themelor të arbitraritetit në zbatimin e Rezolutës, unë do të 
argumentoja - si kolegu im Ineta Ziemele - se Zvicra e ka përmbushur këtë kërkesë.

1. Situata e aplikantit
Ankesat kryesore të ankuesit të parë ishin se kurrë nuk i ishte thënë se pse emri i tij 

ishte vënë në listë dhe se ai asnjëherë nuk ishte dëgjuar nga një gjyqtar. Ndërsa kjo është 
e vërtetë, ajo duhet të vihet në perspektivë në dritën e kontekstit historik dhe formulimit 
aktual të Rezolutës së Këshillit të Sigurimit. Rezoluta 1483 (2003) shpjegon qartë se të dyja 
palët duhet të drejtojnë sanksionet dhe arsyet pse ato janë të nevojshme. Shtrirja personale 
e zbatimit të Rezolutës u përcaktua me fjalët “Saddam Hussein ose zyrtarë të tjerë të lartë 
të ish-regjimit irakian dhe anëtarët e tyre të afërt të familjes, duke përfshirë subjektet në 
pronësi ose të kontrolluara, drejtpërdrejt ose tërthorazi nga ata ose nga persona që veprojnë 
mbi ose në drejtim të tyre “. Sipas Këshillit të Sigurimit, kërkuesi i parë kishte qenë kreu 
i financave për shërbimet sekrete të Irakut nën regjimin e Saddam Hussein (paragrafi 10 
i aktgjykimit); prandaj ishte një priori një supozim se ai ra brenda grupit të treguar. Sa i 
përket arsyes për ngrirjen dhe transferimin e fondeve të tij, Rezoluta e merr si parakusht 
për sanksionimin që këto fonde ose mjete financiare janë hequr nga Iraku. Më shumë se 
200 milionë franga zvicerane të aplikantit të parë u mbajtën në llogaritë bankare në Zvicër 
dhe kompania e tij ishte themeluar sipas ligjeve të Panamasë. Pra, edhe në qoftë se aplikanti 
nuk ishte personalisht i informuar për arsyet e masave të marra, ai duhet të ketë njohur ose 
të paktën do të kishte menduar përse ishin në shënjestër llogaritë dhe pasuritë e tij. Është e 
rëndësishme të theksohet se ai kurrë nuk pretendoi të ketë qenë kreu i shërbimeve sekrete 
të Irakut, ose të mos ketë hequr fonde nga Iraku në Zvicër, ose të mos ketë inkorporuar 
një kompani nën ligjet e Panamasë. Ky aspekt e dallon qartë çështjen nga Nada (cituar më 
lart), ku kërkuesi kishte argumentuar gjithmonë se ai nuk kishte ndonjë lidhje me Osama bin 
Ladenin dhe organizatën al-Kaidës, ndaj të cilave ishin drejtuar sanksionet.

Gjithashtu nuk është plotësisht e vërtetë se aplikanti i parë nuk ishte dëgjuar kurrë. Kur 
aplikoi në Komitetin e 1518, atij iu kërkua të jepte dokumente mbështetëse, por ai nuk e 
ndiqte këtë kërkesë. Ai vetëm kërkoi që të lejohej të jepte dëshmi gojore (shih paragrafët 20 
dhe 21 të aktgjykimit). Megjithëse në fakt ai nuk ofroi një seancë dëgjimore, së paku atij iu 
dha një mundësi për të paraqitur argumentet e tij kundërshtuese.
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Prandaj është e paqartë se cilat elemente faktike mund të bazohen dyshimi i arbitraritetit. 
Kjo është edhe më e vërtetë, pasi avokati i ankuesit të parë u pyet në seancën para Gjykatës 
përse klienti i tij mendonte se sanksionet e aplikuara ndaj tij ishin arbitrare. Ai iu referua 
vetëm procedurës, dmth. Faktit që nuk u dëgjua, por nuk avancon ndonjë arsye thelbësore për 
gjetjen arbitrare të sanksioneve të synuara.

Ajo që është në rrezik është pra vetëm arbitrariteti procedural.

2. Mbështetja e autoriteteve zvicerane për aplikantin e pare
Që nga fillimi, autoritetet zvicerane u përpoqën të zbusin pasojat negative për aplikantin 

e parë dhe të balanconin mangësitë procedurale të procedurave të listave për të cilat ata nuk 
ishin përgjegjës dhe të cilët nuk mund të ndikonin.

Ata e lejonin dhe e mbështetën kërkesën e tij në Komitetin e 1518 dhe pezulloi 
procedurën vendase për më shumë se një vit (nga 18 maj 2004 deri më 1 shtator 2005). Ata 
dhanë arsyetimin për vendimin për transferimin e fondeve dhe vënë në dispozicion një apel 
ligjor. Ata garantojnë të drejtën për t’u dëgjuar në procedurë, iu dha atij akses në dosjen e 
Departamentit Federal për Çështje Ekonomike dhe i dha atij mundësinë për të shprehur veten 
para këtij autoriteti.

Gjykata Federale Zvicerane, në aktgjykimet e saj të 23 janarit 2008, shqyrtoi bazën 
ligjore për konfiskimin dhe elementet themelore të kërkuara për të shmangur arbitraritetin, 
verifikoi që emrat e aplikantëve në të vërtetë u shfaqën në listat e hartuara nga Komiteti 
i Sanksioneve dhe se pasuritë i përkisnin kërkuesit të parë dhe shoqëria për të cilën ishte 
drejtor, duke iu referuar arsyeve për ta vënë atë në listë, përkatësisht rolin e tij në regjimin e 
Saddam Hussein, analizoi një konflikt të mundshëm të Rezolutës me jus cogens dhe shtoi një 
diktim obiter për sa i përket pamjaftueshmërisë së procedurës para Komitetit të Sanksioneve. 
Pasi që aplikantët nuk kishin paraqitur kurrë ndonjë bazë substanciale të arbitraritetit, gjykata 
nuk kishte asnjë shenjë se ku dhe si ta shqyrtonte më tutje çështjen edhe në kuadrin e vendimit 
mbi pranueshmërinë.

Sipas mendimit tim, kjo formë e rishikimit gjyqësor duhet të shihet se ka përmbushur 
kërkesën për ushtrimin e “shqyrtimit të mjaftueshëm në mënyrë që çdo arbitraritet të mund të 
shmanget” (paragrafi 146 i aktgjykimit).

Ekzekutimi i aktgjykimit përfundimtar të Gjykatës Federale u pezullua për të lejuar 
aplikantin e parë të aplikojë për një procedurë të re të delistimit (nga 23 janari 2008 deri më 
6 janar 2009). Autoritetet zvicerane më tej i lejuan që të zbriste shumën e nevojshme për të 
paguar tarifat e avokatëve të tij nga fondet e ngrira. Së fundmi, ata edhe një herë e pezulluan 
procedurën e brendshme kur ai e paraqiti kërkesën e tij në Gjykatë.

Përveç këtyre masave individuale, autoritetet bënin përpjekje të përgjithshme për të 
përmirësuar sistemin e delistimit.

Çfarë tjetër ndoshta mund të kishin bërë?

3. Pranimi i de lege lata mekanizmave ekzistues të zgjidhjes së konflikteve
Autoritetet zvicerane interpretuan detyrimet që dalin nga Konventa, nga njëra anë dhe 

nga rezolutat detyruese të Këshillit të Sigurimit, nga ana tjetër, si konfliktuale dhe i dhanë 
prioritet ligjit të OKB-së. Ata në përputhje me rrethanat zbatuan de lege lata mekanizmin 
ekzistues të konfliktit të sanksionuar në Nenet 25 dhe 103 të Kartës së Kombeve të Bashkuara 
dhe Nenin 30 të VCLT. Bazuar në nenin 1 të Statutit të Këshillit të Evropës, sipas të cilit 
“pjesëmarrja në Këshillin e Evropës nuk do të ndikojë në bashkëpunimin e anëtarëve të saj në 
punën e Kombeve të Bashkuara”, unë nuk mund të pranoj që Zvicra ka shkelur Konventën.
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA BIAO k. DANIMARKËS

(Aplikimi nr. 38590/10)

VENDIMI

STRASBOURG

24 Maj 2016

Ky vendim është përfundimtar por mund të jetë subjekt i rishikimit editorial.
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 Në çështjen Biao k. Danimarkës,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e ulur si Dhomë e madhe e përbërë prej:
Işıl Karakaş, Kryetar, 
Dean Spielmann, 
Josep Casadevall, 
Mark Villiger,  
Boštjan M. Zupančič, 
Ján Šikuta, 
George Nicolaou, 
Ledi Bianku, 
Ganna Yudkivska, 
Vincent A. De Gaetano, 
Paulo Pinto de Albuquerque,
André Potocki, 
Helena Jäderblom,  
Paul Mahoney, 
Ksenija Turković,
Iulia Antoanella Motoc,
Jon Fridrik Kjølbro, gjyqtarë, 
dhe Lawrence Early, Këshilltar Ligjor, 
Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 1 Prill 2015 dhe 22 Shkurt 2016,
Jep vendimin e mëposhtëm, I cili u mor në këtë datë:

PROCEDURA

1.  Çështja e ka zanafillën në kërkesën (nr 38590/10) kundër Mbretërisë së Danimarkës, 
të parashtruar në Gjykatë më 12 Korrik 2010 në bazë të nenit 34 të Konventës për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (“Konventa”) nga Z. Ousmane 
Biao (ankuesi i parë), një shtetas danez dhe gruaja e tij, zonja Asia Adamo Biao (ankuese 
e dytë), një shtetase e Ghanas.

2.  Ankuesit u përfaqësuan nga z. Steen Petersen, një avokat që praktikon në Copenhagen. 
Qeveria e Danimarkës (“Qeveria”) u përfaqësua nga agjenti i tyre, z. Jonas Bering 
Liisberg, nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe bashkë agjentja e tyre, zonja Nina 
Holst-Christensen, nga Ministria e Drejtësisë.

3.  Ankuesit pretenduan se refuzimi i autoriteteve daneze për t’u dhënë atyre bashkim 
familjar në Danimarkë ishte në kundërshtim me nenin 8, i marrë më vete dhe në lidhje 
me nenin 14 të Konventës.

4.   Aplikimi i është caktuar Seksionit të Dytë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i Rregullores 
së Gjykatës). Më 25 Mars 2014, Dhoma e përbërë nga Guido Raimondi, Presidenti, 
Peer Lorenzen, András Sajó, Nebojsha Vučiniq, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, Robert 
Spano, Gjyqtarë dhe Stanley Naismith, Kancelar i Seksionit, dhanë vendimin e tyre. Ata 
e deklaruan kërkesën të  pranueshme dhe u shprehën  njëzëri se nuk kishte pasur shkelje 
të nenit 8 të Konventës me katër vota pro dhe tre kundër duke u shprehur se  kishte pasur 
shkelje të nenit 14 të lexuar në lidhje me nenin 8. Një opinion paralel nga G. Raimondi 
dhe R. Spano dhe një mendim mospajtues nga A. Sajó, N. Vučinić dhe E. Kūris iu 
aneksuan këtij vendimi.

5.  Më 23 Qershor 2014, ankuesit kërkuan që çështja t’i referohej Dhomës së Madhe në 
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përputhje me nenin 43 të Konventës dhe paneli i Dhomës së Madhe e pranoi kërkesën 
më 8 Shtator 2014.

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua sipas dispozitave të nenit 26 §§ 4 dhe 5 të 
Konventës dhe rregullës 24. Në diskutimet përfundimtare, Helena Jäderblom dhe Iulia 
Antoanella Motoc, zëvendëskryetarë zëvendësuan Elisabeth Steiner dhe Päivi Hirvelä, 
të cilët nuk ishin në gjendje të merrnin pjesë në shqyrtimin e mëtejshëm të çështjes 
(Rregulli 24 § 3).

7.   Ankuesit dhe Qeveria parashtruan vërejtje të mëtejshme me shkrim (rregulli 59 § 1) 
lidhur me themelin.

8. Përveç kësaj, komentet e palëve të treta u pranuan për “Këshilla për të Drejtat Individuale 
në Evropë” (“Qendra AIRE”), e cila është lejuar nga Kryetari i Dhomës së Madhe për të 
ndërhyrë në procedurë me shkrim (Neni 36 § 2 I Konventës dhe Rregulla 44 § 2).

9.  Një dëgjim publik u zhvillua në Gjykatën  Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Strasburg, 
më 1 Prill 2015 (Rregulli 59 § 3).

U paraqitën pranë Gjykatës:
(a) për Qeverinë

Z. JonaS bEring liiSbErg, Ministria e Punëve të jashtme,                                     Agjent, 
Zj. nina holST-ChriSTEnSEn, Ministria e Drejtësisë,                                bashkë- agjent 
Z . kiM lunding, Ministria e Drejtësisë, 
Z. andErS hErping niElSEn, Ministria e Drejtësisë, 
Z. MarTin bang, Ministria e Punëve të Jashtme,  
Zj. Maria aviaJa SandEr holM, Ministria e Drejtësisë,                                Këshilltarë;

(b) për Ankuesit
Z STEEn pETErSEn, jurist,                                                                                      Avokatë, 
Z niElS-Erik hanSEn,  
Z hEnrik karl niElSEn,                                                                                       Avokatë

Gjykata dëgjoi ankimet e Z. Bering Liisberg dhe Z. Petersen si dhe përgjigjet e tyre ndaj 
pyetjeve të gjyqtarëve. 

FAKTET

I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

10.   Ankuesit kanë lindur, respektivisht, në vitin 1971 në Togo dhe në vitin 1979 në Ganë. 
Ata jetojnë në Malmö, Suedi.

11.  Ankuesi i parë ka jetuar në Togo deri në moshën 6 vjeçare dhe përsëri shkurtimisht 
nga mosha 21 deri në 22. Nga mosha 6 deri në 21 vjeç ai jetoi në Gana me xhaxhain 
e tij. Atje ndoqi shkollën për dhjetë vjet duke folur gjuhën lokale. Më 18 Korrik 1993, 
kur ishte 22 vjeç, hyri në Danimarkë dhe kërkoi azil, i cili u refuzua me një vendim 
përfundimtar të 8 Marsit 1995.

12.  Ndërkohë, më 7 Nëntor 1994, ai u martua me një shtetase daneze. Duke pasur parasysh 
martesën e tij, më 1 Mars 1996, në bazë të nenit 9 të mëparshëm, nën seksion 1 (ii), 
të Aktit të të Huajve (Udlændingeloven) atij iu dha një leje qëndrimi, e cila u bë e 
përhershme më 23 Shtator 1997.

13.  Më 25 Shtator 1998, ankuesi i parë dhe gruaja e tij Daneze u zgjidhën martesë.
14.   Më 22 Prill 2002, ankuesi i parë mori shtetësinë Daneze. Në kohën përkatëse, ai plotësoi 
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kërkesat e përcaktuara në rregulloren përkatëse në lidhje me kohëzgjatjen e periudhës së 
qëndrimit (së paku nëntë vjet), moshës, sjelljes së përgjithshme, borxheve që i detyrohen 
fondeve publike dhe aftësisë gjuhësore.

15.  Më 22 Shkurt 2003, ankuesi i parë u martua me ankuesin e dytë në Ganë. Ai e kishte 
takuar gjatë një prej katër vizitave në Ganë të bëra në pesë vjet para martesës së tyre.

16.  Më 28 Shkurt 2003, në Ambasadën Daneze në Accra të Ganës, ankuesi i dytë kërkoi 
leje qëndrimi në Danimarkë duke iu referuar martesës së saj me ankuesin e parë. Në 
atë kohë ajo ishte 24 vjeçe. Ajo deklaroi se nuk e kishte vizituar Danimarkën. Prindërit 
e saj jetonin në Ganë. Në formularin e aplikimit, ankuesi i parë parashtroi se ai nuk 
kishte marrë ndonjë arsimim në Danimarkë, por kishte marrë pjesë në kurse të ndryshme 
gjuhësore dhe kurse afatshkurtra në lidhje me shërbimin, kujdesin ndaj klientit, pastrimin 
industrial, higjienën dhe metodat e punës. Ai kishte punuar në një thertore që nga 15 
Shkurti 1999. Ai nuk kishte familje të ngushtë në Danimarkë. Ai foli dhe shkroi Danisht. 
Bashkëshortët kishin ardhur të njihnin njëri-tjetrin në Ganë dhe ata komunikonin midis 
tyre në gjuhët Hausa dhe Twi.

17.  Në kohën përkatëse, sipas nenit 9, nën paragrafi i Ligjit për të huajt, bashkimi familjar 
mund të jepet vetëm nëse të dy bashkëshortët ishin mbi 24 vjeç dhe lidhjet e tyre së 
bashku në Danimarkë ishin më të forta se lidhja e bashkëshortëve me ndonjë vend tjetër 
– (kërkesa bashkëngjitur).

18.  Më 1 Korrik 2003 Autoriteti i të Huajve (Udlændingestyrelsen) refuzoi kërkesën për 
lejen e qëndrimit për shkak se nuk gjeti nëse mund të vërtetohej që lidhjet familjare me 
Danimarkën ishin më të forta se lidhjet e tyre së bashku me Ganën.

19.  Në Korrik ose Gusht 2003, ankuesi i dytë hyri në Danimarkë me një vizë turistike.
20.  Më 28 Gusht 2003 ajo apeloi kundër vendimit të Autoritetit të Huaj, të datës 1 Korrik 

2003, në Ministrinë e atëhershme për Refugjatët, Imigrim dhe Integrim (Ministri për 
Mbrojtjen e të Drejtave, Integrimit dhe Integrimit). Ankesa nuk kishte efekt pezullues.

21.  Më 15 Nëntor 2003 ankuesit u zhvendosën në Malmö, Suedi, e cila që nga 1 Korriku 
2000 është lidhur me Kopenhagen në Danimarkë nëpërmjet një ure prej 16 km 
(Øresundsforbindelsen).

22.  Me Aktin nr. 1204, datë 27 Dhjetor 2003, neni 9, nënparagrafi 7, i Aktit të të Huajve 
u ndryshua në mënyrë që kërkesa për shtyrje të hiqej për personat që kishin mbajtur 
nënshtetësinë daneze për të paktën 28 vjet (i ashtuquajturi rregull 28-vjeçar - 28-års 
reglen). Personat e lindur ose që mbërritën në Danimarkë që kur ishin fëmijë të vegjël 
gjithashtu mund të përjashtoheshin nga kërkesa bashkëngjitur, me kusht që ata të kishin 
banuar ligjërisht atje për 28 vjet.

23.   Më 6 Maj 2004 ankuesit u bënë më një djalë. Ai lindi në Suedi, por është shtetas danez 
në bazë të kombësisë së babait të tij.

24.  Më 27 Gusht 2004, Ministria për Refugjatët, Imigrim dhe Integrim mbështeti vendimin 
e Autoritetit të Huaj të 1 Korrikut 2003 për të refuzuar dhënien e lejes së qëndrimit për 
ankuesin e dytë. Ajo vuri në dukje se në praktikë, personi që qëndronte ishte i detyruar 
të qëndronte në Danimarkë për rreth dymbëdhjetë vjet, me kusht që të ishte bërë një 
përpjekje për t’u integruar. Në rastin para saj, ajo gjeti se lidhjet e bashkuara të ankuesve 
me Danimarkën nuk ishin më të forta se lidhjet e tyre me Ganën dhe se familja mund të 
vendosej në Gana, pasi kjo do të kërkonte vetëm që ankuesi i parë të zinte një vend pune 
atje. Në vlerësimin e saj, ajo vuri në dukje se ankuesi i parë kishte hyrë në Danimarkë 
në Korrik 1993 dhe kishte qenë shtetas danez që nga 22 Prilli 2002. Ai kishte lidhje me 
Ganën, ku ishte rritur dhe kishte shkuar në shkollë. Ai kishte vizituar vendin katër herë 
gjatë gjashtë viteve të fundit. Ankuesi i dytë kishte jetuar gjithmonë në Gana dhe kishte 
familje atje.
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25.  Më 18 Korrik 2006, para Gjykatës së Lartë të Danimarkës Lindore (Østre Landsret), 
ankuesit ngritën procedurën kundër Ministrisë për Refugjatët, Imigrim dhe Integrim dhe 
u mbështetën në nenin 8 të Konventës, vetëm dhe në lidhje me Nenin 14 të Konventës, 
së bashku me nenin 5 (2) të Konventës Evropiane për shtetësinë. Ata parashtruan, 
ndër të tjera, se ai përbënte një diskriminim të tërthortë kundër tyre gjatë aplikimit për 
bashkim familjar, se personat që kanë lindur shtetas danezë ishin të përjashtuar nga 
kërkesa bashkëngjitur, ndërsa personat që kishin fituar shtetësinë daneze në një kohë 
më vonë do të pajtoheshin me rregullin 28-vjeçar para se të lirohen nga kërkesa për 
shtojcën. Në rastin në fjalë, kjo do të kërkonte që ankuesi i parë nuk mund të lirohej 
nga kërkesa e lidhjes deri në vitin 2030, pra pas 28 vjetësh të shtetësisë daneze dhe pas 
moshës 59 vjeç.

26.  Në një vendim të datës 25 Shtator 2007, Gjykata e Lartë e Danimarkës Lindore njëzëri 
gjeti që refuzimi për të dhënë bashkim familjar të kërkuesve në lidhje me rregullën 
28-vjeçare dhe kërkesën e shtojcës nuk ishte në kundërshtim me Nenet e Konventës ose 
të Konventës Evropiane  e mbështetur mbi shtetësinë. Ajo deklaroi si më poshtë:

 “...faktet e dhëna në vendimet e autoriteteve të emigracionit në këtë rast nuk janë 
të kontestueshme.

Prandaj, [kërkuesi i dytë] i cili është shtetas i Ganës, ishte 24 vjeç kur aplikoi 
për leje qëndrimi më 28 Shkurt 2003 dhe ajo nuk kishte lidhje me Danimarkën përveç 
martesës së saj të fundit me [kërkuesin e parë]. [Ankuesi i dytë] kishte jetuar gjithmonë 
në Gana dhe kishte familje atje. [Ankuesi i parë] kishte disa lidhje me Ganën, ku ai 
kishte jetuar me xhaxhain e tij ndërsa shkonte në shkollë në Gana për dhjetë vjet. Ai hyri 
në Danimarkë në 1993 në moshën 22 vjeç dhe u bë një shtetas danez më 22 Prill 2002. 
[Ankuesit] u martuan në Ganë më 22 Shkurt 2003 dhe kanë jetuar në Suedi që nga 15 
Nëntori 2003 me fëmijën e tyre, të lindur më 6 Maj 2004. [Parashtruesi i parë] i ka thënë 
Gjykatës së Lartë se familja mund të vendoset ligjërisht në Ganë nëse ai merr punësim 
të paguar në atë vend.

Duket nga një vendim i Gjykatës së Lartë të datës 13 Prill 2005, i riprodhuar në 
faqen 2086 në Raportet ditore të ligjeve daneze (Ugeskrift for Retsvæsen) për vitin 
2005, se neni 8 i Konventës nuk i detyron Shtetet Kontraktuese ndonjë detyrim të 
përgjithshëm për të respektuar Zgjedhjet në lidhje me vendin e banimit të tyre në lidhje 
me martesën, ose përndryshe për të autorizuar bashkimin familjar.

Duke pasur parasysh informacionin mbi situatën [e kërkuesve] dhe lidhjet e tyre 
me Ganën, Gjykata e Lartë në këtë mënyrë nuk gjen bazë për të lënë mënjanë vendimin 
e të paditurit që vërteton se lidhjet së bashku të [ankuesve] me Ganën ishin më të 
forta se lidhjet e tyre së bashku me Danimarkën dhe që [ankuesit], për këtë arsye, nuk 
plotësojnë kërkesat e shtojcës të përcaktuara në nenin 9, nën paragrafi 7, i Aktit për të 
huajt. Në lidhje me këtë, Gjykata e Lartë konstaton se refuzimi nuk i pengon [ankuesit] 
që të ushtronin të drejtën e tyre për jetë familjare në Ganë ose në një vend tjetër përveç 
Danimarkës. Fakti që [kërkuesi i parë] është në gjendje të qëndrojë në Ganë vetëm 
nëse ai merr një punë të paguar nuk është gjetur që të çojë në ndonjë vlerësim tjetër. 
Prandaj, Gjykata e Lartë konstaton se vendimi i Ministrisë nuk përbën shkelje të nenit 
8 të Konventës.

Megjithëse Gjykata e Lartë ka konstatuar se neni 8 i Konventës nuk është shkelur 
në këtë rast, Gjykata e Lartë duhet të shqyrtojë pretendimin e [parashtruesit] se, brenda 
fushës themelore të mbrojtur ndryshe me nenin 8, vendimi i Ministrisë përbën një 
shkelje të nenit 14 të lexuar në lidhje me nenin 8 të Konventës.

Gjykata e Lartë fillimisht vëren se [kërkuesi i parë] kishte jetuar në Danimarkë 
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për 11 vjet, kur Ministria lëshoi   vendimin e saj. Megjithëse ai fitoi shtetësinë daneze 
në vitin 2002, nëntë vjet pas hyrjes në Danimarkë, ai nuk plotësoi kërkesën e shtetësisë 
28 vjeçare të zbatueshme për të gjithë shtetasit danezë në bazë të nenit 9, nën paragrafi 
7 i Aktit për të huajt, pavarësisht nëse ato janë me origjinë të huaj ose daneze. Ai as 
nuk kishte lidhje të ngjashme me Danimarkën gjatë 28 viteve, gjë që në përgjithësi 
do të çonte në një përjashtim nga kërkesa e bashkëngjitur sipas punës përgatitore të 
amendamentit ligjor të vitit 2003.

Rregulli 28-vjeçar është një zbutje në përgjithësi e formulës së bashkëngjitjes 
bazuar në një kriter objektiv. Në praktikë, megjithatë, rregulli mund të nënkuptojë se një 
shtetas danez me prejardhje të huaj do të plotësojë vetëm rregullin 28-vjeçar më vonë se 
sa në rastin për një shtetas danez me prejardhje daneze. Kur aplikohet, rregulli mund të 
nënkuptojë një diskriminim të tërthortë.

Sipas raportit përkatës shpjegues, Neni 5 i Konventës Evropiane për Pavarësinë 
duhet të nënkuptojë se Neni 5 § 1 ka të bëjë me kushtet për marrjen e shtetësisë, ndërsa 
Neni 5 § 2 ka të bëjë me parimin e mos diskriminimit. Sipas raportit, nuk është një rregull 
i detyrueshëm që Shtetet Kontraktuese të jenë të detyruara të respektojnë në të gjitha 
situatat. Në këtë situatë, Neni 5 konsiderohet të ofrojë mbrojtje kundër diskriminimit në 
një masë që nuk shkon më tej se mbrojtja kundër diskriminimit të ofruar nga neni 14 i 
Konventës.

Vlerësimi nëse refuzimi i ministrisë nënkupton diskriminim që shkon në shkelje 
të nenit 14 të lexuar në lidhje me nenin 8 të Konventës konsiderohet të varet nga fakti 
nëse dallimi në trajtim ka ndodhur si pasojë e kërkesës për shtojcë pavarësisht nga 
Nacionaliteti mund të konsiderohet objektivisht i justifikuar dhe proporcional.

Sipas punës përgatitore të Ligjit, qëllimi i përgjithshëm i kërkesës së bashkangjitur, 
e cila është një kërkesë e lidhjeve të qëndrueshme dhe të forta me Danimarkën, është 
rregullimi i ribashkimit bashkëshortor në Danimarkë në mënyrë të tillë që të sigurojë 
integrimin më të mirë të mundshëm të emigrantëve në Danimarkë, një synim që duhet 
të konsiderohet në vetvete objektiv. Sipas mendimit të Gjykatës së Lartë, çdo ndryshim 
në trajtimin midis shtetasve danezë me prejardhje daneze dhe shtetasve danezë 
me prejardhje të huaj mund të justifikohet me këtë qëllim në lidhje me të drejtën e 
ribashkimit bashkëshortor nëse një shtetas danez me prejardhje të huaj nuk ka një afat të 
tillë të qëndrueshëm dhe lidhje të fortë me Danimarkën.

Balancimi i kësaj konsiderate të përgjithshme në lidhje me rrethanat specifike në 
rast kërkon një vlerësim të hollësishëm. Gjykata e Lartë konstaton se vlerësimi dhe 
vendimi i Ministrisë janë bërë në përputhje me nenin 9 (7) të Ligjit për të Huajt dhe 
me punën përgatitore që përshkruan zbatimin e dispozitës. Prandaj, dhe duke pasur 
parasysh informacionin specifik mbi situatën [e parashtruesit të parë], Gjykata e Lartë 
nuk gjen bazë të mjaftueshme për të konsideruar që refuzimi nga Ministria për dhënien 
e lejes së qëndrimit [kërkuesit të dytë] në lidhje me kërkesën bashkëngjitur Ligjit të të 
Huajve nënkupton një shkelje jo proporcionale të të drejtave të [të paditësit të parë] si 
shtetas danez dhe të drejtën e tij për jetë familjare. Prandaj Gjykata e Lartë konstaton se 
vendimi i Ministrisë nuk ishte i pavlefshëm dhe se nuk ishte në kundërshtim me nenin 
14 të lexuar në lidhje me nenin 8 të Konventës “.

27.  Kërkuesit u ankuan kundër vendimit në Gjykatën Supreme (Højesteret), e cila dha 
gjykimin e saj më 13 Janar 2010 duke mbështetur vendimin e Gjykatës së Lartë.

28. Gjykata Supreme, e përbërë nga shtatë gjyqtarë, gjeti, njëzëri, se nuk ishte në kundërshtim 
me nenin 8 të Konventës për t’i refuzuar kërkuesit të  dytë lejen e qëndrimit në 
Danimarkë. Ai u shpreh si më poshtë:
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“Në vendimin e saj të datës 27 Gusht 2004, Ministria e Integrimit e refuzoi kërkesën 
e [kërkuesit të dytë] për një leje qëndrimi me arsyetimin se lidhjet e përbashkëta të tij 
dhe të bashkëshortes së tij [kërkuesit të parë] me Danimarkën nuk ishin më të forta se sa 
lidhjet së bashku me Ganën (shih nenin 9, nën paragrafi 7, i Ligjit për të huajt).

[Ankuesit] së pari pohuan se refuzimi ishte i paligjshëm sepse ishte në kundërshtim 
me nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Nëse refuzimi nuk ishte 
në kundërshtim me nenin 8, ata paraqitën si pretendim alternativ të tyre se ishte në 
kundërshtim me ndalimin e diskriminimit të parashikuar në nenin 14 të lexuar në lidhje 
me nenin 8, për të cilat ata kishin të drejtë për bashkim familjar në Danimarkë pa 
plotësuar kërkesat e shtojcës të përcaktuara në nenin 9 (7) të Ligjit.

Për arsyet e dhëna nga Gjykata e Lartë, Gjykata Supreme mbështet vendimin e 
Ministrisë së Integrimit që nuk është në kundërshtim me nenin 8, i cili refuzon kërkesën 
e kërkuesit të dytë për leje qëndrimi “.

29.  Për më tepër, shumica në Gjykatën Supreme (katër gjyqtarë) zbuluan se rregulli 28-vjeçar 
ishte në përputhje me nenin 8 të Konventës lexuar në lidhje me nenin 14 të Konventës. 
Ata u shprehën si më poshtë:

“Në bazë të nenit 9, nën paragrafi 7, siç parashikohet me Ligjin nr. 1204, datë 27 
Dhjetor 2003, kërkesa që bashkëshortët ose bashkëjetuesit kanë lidhje me Danimarkën 
duhet të jenë më të forta se lidhjet e tyre së bashku me një vend tjetër (kërkesa shtojcë) 
nuk ushtrohet kur banori ka qenë një shtetas danez për 28 vjet (rregulli 28-vjeçar).

Deri në vitin 2002, shtetasit danezë kanë pasur një përjashtim të përgjithshëm 
nga kërkesa bashkëngjitur. Ligji nr. 365, datë 6 Qershor 2002, u shtrëngoi kushtet e 
bashkimit familjar, një nga pasojat ishte se kërkesa bashkëngjitur do të zbatohej më pas 
edhe në bashkimin familjar, ku njëri nga partnerët ishte një shtetas danez. Një nga arsyet 
për shtrirjen e kërkesës për përfshirjen edhe të shtetasve danezë që i është dhënë në 
punën përgatitore (në faqen 3982 të Shtojcës A të Gazetës Zyrtare për vitet 2001-2002 
(seanca e dytë)) është se ka shtetas danezë që nuk janë veçanërisht të mirë integruar 
në shoqërinë daneze dhe për këtë arsye integrimi i një bashkëshorti të sapo ardhur në 
Danimarkë mund të sjellë probleme të mëdha.

Shpejt doli se ky shtrëngim kishte disa pasoja të padëshiruara për persona të 
tillë si shtetasit danezë që kishin vendosur të jetonin jashtë vendit për një periudhë të 
gjatë dhe që kishin filluar një familje larg nga Danimarka. Për këtë arsye, rregullat u 
zbutën me efekt nga 1 Janari 2004 në mënyrë që ribashkimi familjar në rastet kur njëri 
prej partnerëve kishte qenë shtetas danez për të paktën 28   vjet nuk ishte më subjekt i 
përmbushjes së kërkesës për lidhje më të forta me Danimarkën.

Sipas punës përgatitore në lidhje me lehtësimin, Qeveria gjeti se qëllimi themelor i 
shtrëngimit të kërkesës në vitin 2002 nuk ishte humbur duke mos u kërkuar që kërkesa 
e lidhjes të përmbushej në rastet kur rezidenti kishte qenë shtetas danez për 28 vjet (shih 
faqen 49 të Shtojcës A në Gazetën Zyrtare për vitet 2003 deri 2004). Në këtë kontekst 
përmendet se emigrantët danezë që planifikojnë të kthehen në Danimarkë një ditë me 
familjet e tyre, shpesh kanë mbajtur lidhje të forta me Danimarkën, të cilat gjithashtu 
janë komunikuar me bashkëshortin ose bashkëjetuesin e tyre dhe me çdo fëmijë. Kjo 
ndodh kur ata flasin danisht në shtëpi, bëjnë pushime në Danimarkë, lexojnë rregullisht 
gazetat daneze dhe kështu me radhë. Kështu, normalisht do të ketë bazë për integrimin e 
suksesshëm të anëtarëve të familjes së të huajve danezë në shoqërinë daneze.

Personat që nuk kanë qenë shtetas danezë për 28 vjet, por janë lindur dhe rritur 
në Danimarkë, ose kanë ardhur në Danimarkë që fëmijë të vegjël dhe janë rritur këtu, 
normalisht janë gjithashtu të përjashtuar nga detyrimi i kësaj lidhjeje kur kanë qëndruar 
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ligjërisht në Danimarkë për 28 vjet.
Një pasojë e kësaj gjendjeje aktuale të ligjit është se grupet e ndryshme të shtetasve 

danezë janë subjekt i dallimeve në trajtim në lidhje me mundësitë e tyre për t’u ribashkuar 
me anëtarët e familjes në Danimarkë, pasi personat që kanë qenë shtetas danezë për 28 
vjet janë më të mirë se personat që janë shtetas danezë prej më pak se 28 vjet. 

Sipas jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, shtetasit e një 
vendi nuk kanë të drejtë të pakushtëzuar për bashkim familjar me një të huaj në vendin 
e tyre, pasi faktorët e lidhjes gjithashtu mund të merren parasysh në rastin e shtetasve 
të atij vendi. Nuk është në kundërshtim me Konventën në vetvete fakti nëse grupet 
e ndryshme të shtetasve u nënshtrohen ndryshimeve statutore në trajtim në lidhje me 
mundësinë e marrjes së bashkimit familjar me një të huaj në vendin e kombësisë së tyre.

Në këtë drejtim, referimi i bëhet paragrafit 88 të vendimit të Gjykatës Evropiane 
të të Drejtave të Njeriut më 28 Maj 1985 në rastin e Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali 
kundër Mbretërisë së Bashkuar. Në këtë rast Gjykata gjeti se nuk ishte në kundërshtim 
me Konventën që një person i lindur në Egjipt i cili më vonë u transferua në Mbretërinë 
e Bashkuar dhe u bë shtetas i Mbretërisë së Bashkuar u trajtua më pak në favor të 
të drejtës për bashkim familjar me një të huaj se një shtetas i lindur në Mbretërinë e 
Bashkuar ose prindërit e të cilit kanë lindur në Mbretërinë e Bashkuar. Gjykata u shpreh 
në lidhje me këtë: “Është e vërtetë se një person i cili, si znj. Balkandali, është vendosur 
në një vend për disa vite mund të ketë formuar lidhje të ngushta me të, edhe nëse ai 
ose ajo nuk ka lindur atje. Sidoqoftë, në përgjithësi ekzistojnë arsye bindëse sociale 
për t’i dhënë trajtim të veçantë atyre që lidhjet me një vend vijnë nga lindja brenda 
saj. Prandaj, dallimi i trajtimit duhet të konsiderohet se ka pasur një justifikim objektiv 
dhe të arsyeshëm dhe, në veçanti, rezultatet e tij nuk kanë treguar se shkelin parimin e 
proporcionalitetit. “Gjykata atëherë konsideroi se znj. Balkandali nuk ishte viktimë e 
diskriminimit lidhur me lindjen.

 Për sa i përket zonjës Balkandali, e cila është shtetase e Mbretërisë së Bashkuar 
dhe Kolonive, nuk ishte në kundërshtim me Konventën për të bërë një kërkesë shtesë 
për bashkim familjar se ajo duhej të kishte lindur në Mbretërinë e Bashkuar. Një kërkesë 
tjetër shtesë është bërë sipas ligjit danez: një kërkesë e kombësisë daneze për 28 vjet. 
Pyetja është nëse [kërkuesi i parë] i nënshtrohet diskriminimit në kundërshtim me 
Konventën për shkak të këtij kriteri.

Ne konstatojmë se kriteri prej 28 vitesh i shtetësisë daneze ka të njëjtin qëllim si 
kërkesa e lindjes në Mbretërinë e Bashkuar, e cila u pranua nga Gjykata në vendimin e 
vitit 1985, duke mos qenë në kundërshtim me Konventën: të dallojë një grup të shtetasve 
që, e parë nga një perspektivë e përgjithshme, kishte lidhje të qëndrueshme dhe të forta 
me vendin.

Në përgjithësi, një person 28 vjeçar që ka lindur me shtetësi daneze që nga lindja, do 
të ketë lidhje më të forta me Danimarkën dhe njohuri më të madhe në shoqërinë daneze 
sesa një 28 vjeçar, i cili - si [ankuesi i parë] - krijoi lidhje shoqërore me danezët vetëm 
si një person i ri ose një i rritur. Kjo vlen edhe për shtetasit danezë që kanë qëndruar 
jashtë vendit për një periudhë më të shkurtër apo më të gjatë, për shembull në lidhje me 
arsimin ose punën. Ne gjejmë se rregulli 28-vjeçar bazohet në një kriter objektiv, pasi 
ai duhet të konsiderohet objektivisht i justifikuar për të zgjedhur një grup shtetasish me 
lidhje të tilla të forta me Danimarkën kur vlerësohet nga një perspektivë e përgjithshme 
se do të ishte e padobishme të jepet bashkimi familjar me një bashkëshort të huaj ose 
bashkëjetues në Danimarkë, pasi normalisht do të jetë e mundur që bashkëshorti ose 
bashkëjetuesi i tillë të integrohet me sukses në shoqërinë daneze.
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Edhe pse është e mundur që një shtetas që ka pasur shtetësinë daneze për 28 
vjet në fakt mund të ketë lidhje më të dobëta me Danimarkën sesa një shtetas që ka 
pasur shtetësinë daneze për një periudhë më të shkurtër, kjo nuk nënkupton që rregulli 
28-vjeçar duhet të vendoset mënjanë sipas Konventës. Referenca është bërë në lidhje 
me çështjen, në lidhje me kërkesën shtesë të aplikueshme britanike të vendit të lindjes, 
të shqyrtuar nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i një shtetasi i cili nuk ka 
lindur në Mbretërinë e Bashkuar, por që në fakt kishte lidhje më të forta me Mbretërinë 
e Bashkuar sesa shtetasit e tjerë që plotësonin kërkesën e vendit të lindjes, por kishin 
lëvizur jashtë vendit me prindërit e tyre në një moshë të vogël ose ndoshta kishin lindur 
jashtë shtetit. Është vërejtur në këtë drejtim se ishte e mjaftueshme që të plotësonte 
kërkesën Britanike të vendit të lindjes për vetëm një nga prindërit e personit përkatës që 
të kishte lindur në Mbretërinë e Bashkuar.

Ne gjithashtu konstatojmë se pasojat e rregullit 28-vjeçar nuk mund të konsiderohen 
si jo proporcionale në lidhje me [kërkuesin e parë]. [Ai] lindi në Togo më 1971 dhe erdhi 
në Danimarkë në vitin 1993. Pas nëntë vjetësh, ai u bë një shtetas danez në vitin 2002. 
Në vitin 2003 u martua me [kërkuesin e dytë] dhe kërkoi ribashkim me bashkëshortin 
e tij në Danimarkë. Kërkesa u refuzua më në fund në vitin 2004. Rrethanat faktike të 
këtij rasti janë, pra, në shumicën e aspekteve materiale identike me situatën e Zonja 
Balkandali, e vlerësuar nga Gjykata në vendimin e saj në vitin 1985, kur Gjykata 
konstatoi se parimi i proporcionalitetit nuk ishte shkelur. Ajo ka lindur në Egjipt në 
vitin 1946 ose 1948. Ajo shkoi fillimisht në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 1973 dhe 
mori shtetësinë e Mbretërisë së Bashkuar dhe Kolonive në vitin 1979. Ajo u martua me 
një shtetas turk Bekir Balkandali në vitin 1981 dhe aplikimi i tyre për ribashkimin e 
bashkëshortëve në Mbretërinë e Bashkuar për burrin e një shtetasi britanik u refuzua më 
vonë në vitin 1981. Një krahasim i të dy rasteve tregon se si [kërkuesi i parë] dhe Zonja 
Balkandali erdhën vetëm në Danimarkë dhe në Mbretërinë e Bashkuar, si të rritur. Në 
çështjen e ankuesit të parë, kërkesa u refuzua kur ai kishte banuar në Danimarkë për një 
periudhë prej 11 vitesh, dy prej të cilëve si shtetas danezë. Në rastin e Zonja. Balkandali, 
kërkesa u refuzua pasi ajo kishte banuar në Mbretërinë e Bashkuar për tetë vjet, dy prej 
të cilave si shtetase britanike.

Për këto arsye ne nuk gjejmë asnjë bazë në jurisprudencë për të gjetur se rregulli 
28-vjeçar nënkuptonte diskriminim ndaj [kërkuesit të parë] në kundërshtim me 
Konventën.

Sa i përket rëndësisë së Konventës Evropiane mbi Kombësinë e 6 Nëntorit 1997, 
ne gjejmë, për arsyet e deklaruara nga Gjykata e Lartë, se nuk mund të jetë pasojë e nenit 
5 § 2 të kësaj Konvente se fushëveprimi i ndalimit kundër diskriminimit në bazë të nenit 
14 të lexuara në lidhje me nenin 8 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut duhet 
të zgjerohet më tej sesa të plotësohet nga vendimi i vitit 1985.

Ne vendosim mbi këtë bazë se refuzimi i qëndrimit për [kërkuesin e dytë] të dhënë 
nga Ministria e Integrimit nuk mund të mënjanohet si i pavlefshëm sepse është në 
kundërshtim me nenin 14 të lexuar së bashku me nenin 8 të Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut.

Për këtë arsye ne votojmë në favor të lënies në fuqi të vendimit të Gjykatës së 
Lartë”.

30.  Një pakicë prej tre gjyqtarësh mendonin se rregulli 28-vjeçar nënkuptonte diskriminim 
të tërthortë midis personave që kishin lindur shtetas danezë dhe personave që kishin 
marrë shtetësinë daneze më vonë. Meqenëse personat që kanë lindur shtetas danezë 
zakonisht kanë origjinën etnike daneze, ndërsa personat që kanë fituar shtetësinë 
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daneze më vonë gjatë jetës së tyre, përgjithësisht kanë origjinën e huaj etnike, rregulli 
28-vjeçar gjithashtu ka shkaktuar diskriminim indirekt midis shtetasve danezë etnikë 
dhe qytetarëve danezë me prejardhje të huaj etnike. Më konkretisht, ata deklaruan si më 
poshtë:

“Siç thuhet nga shumica, kërkesa e nenit 9, nën paragrafi 7, i Ligjit të të Huajve, 
që lidhjet së bashku të bashkëshortëve ose bashkëjetuesve me Danimarkën duhet të jenë 
më të forta se lidhjet e tyre të përbashkëta me një vend tjetër (kërkesa shtojcë) nuk vlen 
kur personi rezident ka qenë një shtetas danez prej 28 vitesh (rregulli 28 vjeçar).

Rregulli 28 vjeçar zbatohet si për personat e lindur nga shtetasit danezë dhe për 
personat që fitojnë shtetësinë daneze më vonë në jetë, por në realitet rëndësia e rregullit 
ndryshon shumë për të dy grupet e shtetasve danezë. Për personat e lindur nga shtetasit 
danezë, rregulli nënkupton vetëm që kërkesa shtojcë zbatohet derisa të jenë 28 vjeç. 
Për personat që nuk janë rritur në Danimarkë që fitojnë shtetësinë daneze më vonë në 
jetë, rregulli nënkupton se kërkesa shtojcë zbatohet deri në 28 vjet pas datës kur një 
person i tillë bëhet shtetas danez. Si shembull, [kërkuesi i parë] i cili u bë një shtetas 
danez në moshën 31 vjeçare, do t’i nënshtrohet kërkesës bashkangjitur deri sa të jetë 59 
vjeç. Rregulli 28-vjeçar nënkupton, pra, se kufizimi i madh i të drejtës për ribashkim 
bashkëshortor, që rrjedh nga kërkesa e lidhjes, do të ndikojë tek personat që fitojnë më 
shumë shtetësinë daneze më vonë gjatë jetës më shumë dhe me ndikim më të madh se 
personat e lindur me shtetësi daneze. Prandaj, rregulli 28-vjeçar rezulton në një dallim 
të dukshëm indirekt në trajtimin midis dy grupeve të shtetasve danezë.

Shumica dërrmuese e personave të lindur nga shtetasit danezë do të jenë me 
prejardhje etnike daneze, ndërsa personat që fitojnë shtetësinë daneze më vonë gjatë 
jetës në përgjithësi do të jenë me prejardhje tjetër etnike. Në të njëjtën kohë, rregulli 
28-vjeçar, pra, nënkupton dallim të dukshëm indirekt në trajtimin midis shtetasve danezë 
me prejardhje etnike daneze dhe shtetasve danezë me origjinë tjetër etnike në lidhje me 
të drejtën për ribashkim bashkëshortor.

Në bazë të nenit 9, nën paragrafi 7, të Ligjit të të Huajve, kërkesa e lidhjes mund 
të mos merret parasysh nëse arsyet e jashtëzakonshme e bëjnë këtë të përshtatshme. 
Sipas punës përgatitore të Ligjit të vitit 2003, kjo mundësi e përjashtimit duhet të 
administrohet në atë mënyrë që të huajt që kanë lindur dhe janë rritur në Danimarkë ose 
që kanë ardhur në Danimarkë fëmijë të vegjël dhe janë rritur këtu duhet të trajtohen në 
mënyrë të krahasueshme me shtetasit danezë, që do të thotë se ata do të përjashtohen nga 
kërkesa bashkëngjitur kur kanë jetuar ligjërisht në Danimarkë për 28 vjet. Megjithatë, 
në lidhje me personat të cilët nuk janë rritur në Danimarkë, por fitojnë shtetësinë daneze 
më vonë në jetë, kjo nuk ndryshon situatën e përshkruar më lart në lidhje me diferencën 
indirekte në trajtim të nënkuptuar nga rregulli 28-vjeçar.

Kur kërkesa shtojcë u prezantua me ligjin nr. 424, datë 31 Maj 2000, të gjithë 
shtetasit danezë ishin të përjashtuar nga kërkesa. Ligji nr. 365, datë 6 Qershor 2002, 
e bëri kërkesën bashkëngjitur në përgjithësi të zbatueshme edhe për shtetasit danezë. 
Për sa i përket arsyes për këtë, puna përgatitore në lidhje me Ligjin thekson, ndër të 
tjera: “Me të huajt rezidentë dhe shtetasit danezë të prejardhjes së huaj është një model 
i përhapur i martesës për t’u martuar me një person nga vendi i tyre i origjinës, ndër 
arsyet tjera për shkak të presionit të prindërve ... Qeveria konstaton se kërkesa e lidhjes, 
ashtu siç është formuluar sot, nuk merr parasysh mjaftueshëm ekzistencën e këtij modeli 
martesor midis të huajve rezidentë dhe shtetasve danezë rezidentë të prejardhjes së huaj. 
Kështu ka edhe shtetas danezë që nuk janë të integruar mirë në shoqërinë daneze dhe 
ku integrimi i një bashkëshorti të sapo ardhur në Danimarkë mund të sjellë probleme 
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të mëdha. “Me ligjin nr. 1204, datë 27 Dhjetor 2003, aplikimi i kërkesës shtojcë i 
shtetasve danezë u kufizua me rregullën 28   vjeçare dhe puna përgatitore në lidhje me 
ligjin deklaroi se qëllimi ishte, inter alia, ‘të sigurohej që emigrantët danezë me lidhje 
të forta dhe të qëndrueshme me Danimarkën në formën e të paktën 28   vjetëve daneze 
kombësia do të jetë në gjendje të marrë bashkim bashkëshortor në Danimarkë’. Në 
dritën e këtyre shënimeve, konsiderohet një fakt që dallimi i tërthortë në trajtimin midis 
shtetasve danezë me prejardhje etnike daneze dhe shtetasve danezë me prejardhje tjetër 
etnike pas rregullit 28-vjeçar është një pasojë e synuar.

Sipas nenit 14 të Konventës, gëzimi i të drejtave dhe lirive të njohura nga Konventa, 
duke përfshirë të drejtën e individit sipas nenit 8 për respektimin e jetës së tij familjare, 
duhet të “sigurohet pa diskriminim në asnjë bazë siç është gjinia, raca, ngjyra, gjuha, 
besimi fetar, mendimi politik apo tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, lidhja me një 
pakicë kombëtare, prona, lindja apo ndonjë status tjetër “. Siç u përmend më lart, rregulli 
28-vjeçar nënkupton edhe diferencën e tërthortë në trajtim midis personave të lindur 
shtetas danez dhe personave që fitojnë shtetësinë daneze më vonë gjatë jetës dhe, në të 
njëjtën lidhje, dallime indirekte në trajtimin midis shtetasve danezë të prejardhjes etnike 
daneze dhe shtetasve danezë të prejardhjes tjetër etnike. Të dyja këto lloje të dallimeve 
indirekte në trajtim duhet të konsiderohen të përfshihen në nenin 14 të lexuar në lidhje 
me nenin 8 të Konventës. Dy llojet e diferencës indirekte në trajtim të nënkuptuar nga 
rregulli 28 vjeçar janë në kundërshtim me Nenin 14, përveç nëse dallimi në trajtim 
mund të konsiderohet objektivisht i justifikuar dhe proporcional.

Konventa Evropiane për Kombësinë e 6 Nëntorit 1997, e cila është ratifikuar nga 
Danimarka, parashikon në nenin 5 § 2: “Çdo shtet palë do të udhëhiqet nga parimi i mos 
diskriminimit midis shtetasve të saj, qofshin ata shtetas nga lindja ose që e kanë fituar atë 
më pas. Memorandumi i 14 Janarit 2005 i Ministrisë së Integrimit dhe memorandumit 
të Nëntorit 2006 të bërë nga grupi i punës i përbërë nga përfaqësues të Ministrisë së 
Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Integrimit theksojnë se 
dispozita ka të bëjë vetëm me çështje mbi Revokimin dhe humbjen e shtetësisë. Sipas 
mendimit tonë, është e dyshimtë nëse ekziston ndonjë bazë për një interpretim të tillë 
kufizues, pasi dispozita, sipas formulimit të saj, përfshin çdo ndryshim në trajtimin 
e ushtruar si pasojë e mënyrës dhe kur kombësia është fituar. Siç shihet nga raporti 
sqarues, dispozita nuk është një ndalim nga i cili nuk mund të bëhet asnjë shmangie 
dhe dispozita duhet të nënkuptohet se mund të shmanget nëse diferenca në trajtim është 
objektive e justifikuar dhe proporcionale. Megjithatë, gjatë vlerësimit të rregullës prej 
28 vitesh në lidhje me nenin 14 të lexuar në lidhje me nenin 8 të Konventës, ne e 
konsiderojmë të nevojshme të përfshihet fakti se, të paktën sipas formulimit të saj, neni 
5 § 2 i Konventës Evropiane për kombësinë përmban një dispozitë të përgjithshme që 
pohon se çdo ndryshim në trajtim ndërmjet grupeve të ndryshme të shtetasve të një 
Shteti Palë është në thelb i ndaluar.

Në një vlerësim të bërë në bazë të nenit 14 të lexuar në lidhje me nenin 8 të 
Konventës, një faktor tjetër që duhet marrë parasysh është rëndësia vendimtare e të 
drejtës e një personi për t’u vendosur me bashkëshortin në vendin e kombësisë së njërit 
prej tyre.

Siç u përmend, shtetasit danezë përgjithësisht në fillim ishin të përjashtuar nga 
kërkesa bashkangjitur. Gjykata Supreme vendosi në një  vendim të riprodhuar në f. 
2086 tek Raportet Ditore të Ligjeve Daneze për vitin 2005 të diskriminimit në lidhje 
me të drejtën për ribashkim bashkëshortor bazuar në atë nëse bashkëshorti banor është 
një shtetas danez ose i huaj nuk është në kundërshtim me ndalimin e diskriminimit të 
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përcaktuar në nenin 14 të lexuar në lidhje me nenin 8 të Konventës. Në këtë drejtim, 
Gjykata Supreme iu referua paragrafëve 84 deri 86 të vendimit të Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut më 28 Maj 1985 në Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali kundër 
Mbretërisë së Bashkuar. Diferenca në trajtimin e bazuar në kombësinë duhet të shihet, 
ndër të tjera, në dritën e të drejtës së shtetasve danezë për t’u vendosur në Danimarkë 
dhe nuk ka rëndësi për faktin se një diskriminim i tillë nuk konsiderohet në kundërshtim 
me nenin 14 të lexuar së bashku me Neni 8 kur vlerësohet nëse është e lejueshme të 
zbatohet një skemë që nënkupton një dallim në trajtim ndërmjet grupeve të ndryshme 
të shtetasve danezë. Sipas mendimit tonë, nuk ka rëndësi vendimtare në paragrafët 87 
deri në 89 të vendimit Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali, ose në  vlerësim, ndër arsyet 
e tjera, sepse dallimi në trajtim i bazuar në kohëzgjatjen e periudhës së kombësisë nuk 
është i krahasueshëm me një dallim në trajtim bazuar në vendin e lindjes.

Në një vlerësim të bërë në bazë të nenit 14 të lexuar në lidhje me nenin 8 të 
Konventës, një faktor tjetër që duhet marrë parasysh është rëndësia vendimtare e të 
drejtës për t’u vendosur me bashkëshortin e një personi në vendin e kombësisë.

Në rastet kur zbatohet kërkesa bashkëngjitur, disa nga faktorët e theksuar janë nëse 
bashkëshorti rezident ka lidhje të forta me Danimarkën në sajë të fëmijërisë së tij dhe të 
shkollimit në Danimarkë. Një shtojcë e tillë e fortë për Danimarkën do të ekzistojë në 
shumicën e rasteve kur një person ka mbajtur shtetësinë daneze për 28 vjet. Megjithatë, 
kur vlerësohet nëse dallimi në trajtim i nënkuptuar nga rregulli 28 vjeçar mund të 
konsiderohet i justifikuar objektivisht, nuk është e mjaftueshme të krahasohen personat 
që nuk janë rritur në Danimarkë, të cilët fitojnë shtetësinë daneze më vonë në jetë me 
grupin e madh të personave që kanë lindur shtetas danezë dhe u rritën gjithashtu në 
Danimarkë. Nëse përjashtimi nga kërkesa për shtojcë ishte i justifikuar vetëm për grupin 
e fundit të shtetasve danezë, përjashtimi duhet të ishte i kufizuar ndryshe. Elementi 
vendimtar duhet të jetë një krahasim me personat që kanë lindur shtetas danezë dhe 
kanë qenë shtetas danezë për 28 vjet, por që nuk janë rritur në Danimarkë dhe ndoshta 
nuk kanë mundur të kenë qëndruar në Danimarkë. Sipas mendimit tonë, nuk mund të 
konsiderohet një fakt që nga një këndvështrim i përgjithshëm, ky grup i shtetasve danezë 
ka lidhje më të forta me Danimarkën sesa personat që kanë fituar shtetësinë daneze pas 
hyrjes dhe qëndrimit në Danimarkë për një numër të madh vitesh. Duhet të merret në 
konsideratë në lidhje me këtë se një nga kushtet e përgjithshme për marrjen e shtetësisë 
daneze nga natyralizimi është se personi përkatës ka banuar në Danimarkë për të paktën 
nëntë vjet, ka provuar aftësitë e tij në gjuhën daneze dhe njohjen e gjuhës dhe shoqërisë 
daneze dhe plotëson kërkesën e vetë-mbështetjes.

Në këto rrethana, mendojmë se dallimi i tërthortë në trajtim i nënkuptuar nga 
rregulli 28-vjeçar nuk mund të konsiderohet i justifikuar objektivisht dhe prandaj është 
në kundërshtim me nenin 14 të lexuar së bashku me nenin 8 të Konventës.

Pasoja e kësaj duhet të jetë që, kur zbatohet Ligji i të Huajve për shtetasit danezë, 
neni 9, nën paragrafi 7, autoritetet duhet të kufizojnë rregullin 28 vjeçar për të qenë 
vetëm një kërkesë moshe, që do të thotë se kërkesa shtojcë nuk zbatohet në rastet kur 
bashkëshorti rezident është shtetas danez dhe është të paktën 28 vjeç.

Prandaj, ne votojmë për vendim në favor të pretendimit të [ankuesve] për efektin 
që Ministria e Integrimit duhet të deklarojë të pavlefshme vendimin e datës 27 gusht 
2004, duke e kthyer çështjen për shqyrtim të përtërirë.

Duke pasur parasysh rezultatin e votimit për këtë kërkesë ne nuk shohim asnjë 
arsye për të shqyrtuar kërkesën për kompensim

Në këto rrethana, mendojmë se dallimi i tërthortë në trajtim i nënkuptuar nga 
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rregulli 28-vjeçar nuk mund të konsiderohet i plotësuar objektivisht dhe prandaj është 
në kundërshtim me nenin 14 të lexuar së bashku me nenin 8 të Konventës.

Pasoja e kësaj është që, kur zbatohet neni 9, paragrafi 7 i Ligjit për të Huajt për 
shtetasit danezë, autoritetet duhet të kufizojnë rregullin 28 vjeçar për të qenë vetëm një 
kërkesë lidhur me moshën, që do të thotë se kërkesa shtojcë nuk zbatohet në rastet kur 
bashkëshorti rezident është shtetas danez dhe është të paktën 28 vjeç.

Prandaj, ne votojmë për vendim në favor të pretendimit të [ankuesve] për efektin 
që Ministria e Integrimit duhet të deklarojë të pavlefshme vendimin e datës 27 Gusht 
2004, duke e kthyer çështjen për shqyrtim të përtërirë.

Duke pasur parasysh rezultatin e votimit për këtë kërkesë, ne nuk shohim asnjë 
arsye për të shqyrtuar kërkesën për kompensim. “

31.  Ankuesit qëndruan në Suedi dhe nuk kërkuan më vonë bashkim familjar në Danimarkë, 
të cilin mund ta kishin bërë sipas nenit 9, nën paragrafi 7 i Ligjit për të Huajt, nëse 
ankuesi i parë do të vendoste të banonte përsëri në Danimarkë. Ai ruajti punën  e tij 
në Kopenhagen dhe për këtë arsye shkonte çdo ditë nga Malmö e Suedisë deri në 
Kopenhagen të Danimarkës. 

II. LEGJISLACIONI DHE PRAKTIKA PËRKATËSE E BRENDSHME 

1. Kërkesa shtojcë (neni 9, paragrafi 7 i Ligjit për të Huajt (Udlændingeloven)
32.  Kërkesa shtojcë u vendos në legjislacionin danez më 3 Qershor 2000 si një nga kushtet 

për dhënien e bashkimit familjar me personat që banonin në Danimarkë, të cilët nuk 
ishin shtetas danezë.

33.  Me hyrjen në fuqi më 1 Korrik 2002, kërkesa shtojcë u shty për t’u zbatuar edhe për 
banorët e shtetësisë daneze, një nga arsyet që, sipas punës përgatitore, rezulton se:

“...Përvoja ka treguar se integrimi është veçanërisht i vështirë në familjet ku brez 
pas brezi i marrin bashkëshortët e tyre në Danimarkë nga vendi i tyre i origjinës ose 
prindërit e tyre. Me të huajt rezidentë dhe shtetasit danezë me prejardhje të huaj është 
një model i përhapur i martesës për t’u martuar me një person nga vendi i origjinës, ndër 
arsyet e tjera për shkak të presionit prindëror. Ky model kontribuon në mbajtjen e këtyre 
personave në një situatë ku ata, më shumë se të tjerët, përjetojnë probleme të izolimit 
dhe mos përshtatjes në raport me shoqërinë daneze. Modeli në këtë mënyrë kontribuon 
në pengimin e integrimit të të huajve të sapoardhur në Danimarkë. Qeveria konstaton 
se kërkesa e lidhjes, ashtu siç është formuluar sot, nuk merr parasysh mjaftueshëm 
ekzistencën e këtij modeli martesor midis të huajve rezidentë dhe shtetasve danezë 
rezidentë me prejardhje të huaj. Kështu ka edhe shtetas danezë që nuk janë të integruar 
mirë në shoqërinë daneze dhe ku integrimi i bashkëshortit sapo arritur në Danimarkë 
mund të sjellë probleme të mëdha “. 

34.  Në përputhje me këtë ndryshim, lidhjet e të bashkëshortëve me Danimarkën duhet të 
jenë më të forta se lidhjet e tyre me një vend tjetër. Me këtë ndryshim (të zbatueshëm 
në rastin e ankuesve), dispozita është zhvendosur në nenin 9, paragrafi 7, të Ligjit për të 
Huajt dhe shpreh si vijon:

Neni 9, seksioni 7
 “Nëse nuk është e përshtatshme për arsye të jashtëzakonshme, leja e qëndrimit 

sipas nën paragrafit (l) (i) mund të lëshohet vetëm nëse lidhjet e bashkëshortëve ose 
bashkëjetuesve me Danimarkën janë më të forta se lidhjet e përbashkëta të bashkëshortëve 
ose bashkëjetuesve me një vend tjetër.”

Sipas shënimeve shpjeguese, “arsye të jashtëzakonshme” mund të lejojnë detyrimet 
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sipas nenit 8 të Konventës. 
2.  Rregulli prej 28 vitesh (vendosur si një përjashtim në nenin 9, paragrafi 7)

35.  Shpejt u zbulua se ky shtrëngim kishte disa pasoja të padëshiruara për persona të tillë 
si shtetasit danezë që zgjodhën të jetonin jashtë vendit për një periudhë të gjatë dhe që 
nisën një familje larg Danimarkës. Për këtë arsye, rregullat u zbutën nga ligji nr. 1204 të 
datës 27 Dhjetor 2003, me efekt nga 1 Janari 2004, në mënyrë që bashkimi familjar në 
rastet kur njëri prej partnerëve kishte qenë shtetas danez për të paktën 28 vjet nuk ishte 
më objekt kompensimi lidhur me kërkesën e lidhjeve më të forta me Danimarkën. Më 
pas, dispozitat përkatëse u riformuan si më poshtë:

Neni 9
““(1)Sipas kërkesës, leja e qëndrimit mund të lëshohet për:
(I) një të huaj mbi moshën 24 vjeç, i cili bashkëjeton në një vendbanim të përbashkët, 

qoftë në martesë ose në bashkëjetesë të rregullt me kohëzgjatje të zgjatur, me një person 
të përhershëm banues në Danimarkë mbi moshën 24 vjeçare që:

(A) është shtetas danez;
...
  (7) Nëse nuk është e përshtatshme për arsye të jashtëzakonshme, leja e 

qëndrimit sipas nën-paragrafit 1 (i) (a), kur personi rezident nuk ka qenë shtetas 
danez për 28 vjet dhe nën paragrafin 1 (i) (b) deri), mund të lëshohet vetëm nëse 
lidhjet e përbashkëta të bashkëshortëve ose të bashkëjetuesve me Danimarkën 
janë më të forta se lidhjet e përbashkëta të bashkëshortëve ose bashkëjetuesve me 
një vend tjetër. Shtetasit rezidentë danezë, të cilët janë adoptuar nga jashtë para 
ditëlindjes së gjashtë dhe që kanë fituar shtetësinë daneze jo më vonë se adoptimi i 
tyre, konsiderohen të jenë shtetas danezë që nga lindja «. 

36.  Puna përgatitore lidhur me Ligjin nr. 1204 shpreh:
“Nëse një shtetas danez udhëton jashtë shtetit dhe fillon një familje, duke qëndruar 

me bashkëshortin ose bashkëjetuesin e tij ose të saj të huaj, dhe çdo fëmijë në vendin e 
origjinës së bashkëshortit ose bashkëjetuesit për një periudhë të gjatë, shpesh do të jetë 
e vështirë të provohet se lidhjet e tyre të përbashkëta me Danimarkën janë më të forta 
se lidhjet e tyre të ngushta me një vend tjetër. Danezët që zgjedhin të vendosen jashtë 
vendit për një periudhë të gjatë dhe të fillojnë një familje gjatë qëndrimit jashtë shtetit, 
mund të kenë vështirësi në përmbushjen e kërkesave shtojcë.

Në kundërshtim me këto rrethana, qeveria propozon që kërkesa e lidhjes nuk duhet 
të plotësohet në rastet e ardhshme kur personi që dëshiron të sjellë bashkëshortin ose 
bashkëjetuesin e rregullt në Danimarkë ka qenë shtetas danez për 28 vjet.

Qëllimi i dispozitës së propozuar është të sigurojë që emigrantët danezë me lidhje të 
forta dhe të qëndrueshme me Danimarkën në formën e të paktën 28   vjetëve të shtetësisë 
daneze do të jenë në gjendje të marrin bashkimin bashkëshortor në Danimarkë. Prandaj, 
dispozita e propozuar ka për qëllim të ndihmojë një grup personash të cilët nuk kanë të 
njëjtat mundësi si shtetasit rezidentë danezë dhe të huaj, në bazë të nenit 9, paragrafi 7, 
të ligjit të të Huajve, për marrjen e lejes së  ribashkimit bashkëshortor në Danimarkë. 
Rregullimi i propozuar i kërkesës bashkangjitur do t’u japë mundësi emigrantëve 
danezë të kthehen në Danimarkë me një bashkëshorte të huaj ose bashkëjetuese dhe 
gjithashtu të rinjtë danezë mund të shkojnë jashtë vendit dhe të qëndrojnë aty për një 
periudhë me siguri se nuk do të ndalohen të kthehen në Danimarkë me një bashkëshort 
ose bashkëjetues të huaj si pasojë e kërkesës bashkëngjitur.

Qeveria konstaton se qëllimi themelor i ndryshimit të kërkesës shtojcë me ligjin 
nr. 365 të 6 Qershorit 2002 nuk humbet duke iu përmbajtur kërkesës së përmbushjes 
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së kushteve të lidhjes në rastet kur personi rezident ka qenë shtetas danez për 28 vjet. 
Në lidhje me këtë, vërehet se emigrantët danezë që planifikojnë të kthehen një ditë në 
Danimarkë me familjet e tyre, shpesh kanë mbajtur lidhje të forta me Danimarkën, të 
cilat gjithashtu i komunikohen bashkëshortit të tyre ose bashkëjetuesit dhe çdo fëmije. 
Kjo është kështu kur ata flasin danisht në shtëpi, bëjnë pushime në Danimarkë, lexojnë 
rregullisht gazetat daneze, e kështu me radhë, e cila zakonisht siguron një bazë për një 
integrim të suksesshëm të anëtarëve të familjeve të emigrantëve danezë në shoqërinë 
daneze “.

37.  Puna përgatitore përmbante një vlerësim të pajtueshmërisë së ligjit  nr. 1204 me traktatet 
ndërkombëtare, duke përfshirë Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Duke iu 
referuar ndalimit të diskriminimit në nenin 14 të Konventës, është theksuar në mënyrë 
specifike se 28 vjet qëndrim ligjor që nga fëmijëria e hershme do të përbënte “arsye 
të jashtëzakonshme” siç përcaktohet në nenin 9, paragrafi 7, për shtetasit jo danezë. 
Prandaj, personat që nuk ishin shtetas danezë, por që lindën dhe u rritën në Danimarkë, 
ose erdhën në Danimarkë fëmijë të vegjël dhe u rritën në Danimarkë, u përjashtuan 
gjithashtu nga kërkesa bashkëngjitur, për aq kohë sa ata kishin banuar ligjërisht në 
Danimarkë për 28 vjet.

38.  Një ndryshim i Ligjit të të Huajve hyri në fuqi më 15 Maj 2012, duke reduktuar rregullin 
28-vjeçar në një rregull 26-vjeçar.
3.  Dispozita e përgjithshme për lejet e qëndrimit (neni 9c, paragrafi 1)

39.   Seksioni 9c, paragrafi l, i paraqitur në vitin 2002, është një dispozitë e përgjithshme për 
lejet e qëndrimit, e cila parashikon:
“Sipas kërkesës, një leje qëndrimi mund t’i lëshohet një të huaji, nëse arsyet e 

jashtëzakonshme e bëjnë të përshtatshme”.
Sipas shënimeve shpjeguese të dispozitës, një leje qëndrimi do të lëshohet sipas kësaj 

dispozite në rastet kur një i huaj nuk do të ishte në gjendje të merrte një leje qëndrimi sipas 
dispozitave të tjera të Ligjit për të Huajt, me kusht që Danimarka të marrë përsipër dhënien e 
lejes së tillë sipas detyrimeve të saj të traktatit. Shënimet shprehin si më poshtë:

 “Sipas nenit 9c të propozuar, paragrafi l, fjalia e parë, leja e qëndrimit mund t’i lëshohet 
një të huaji sipas kërkesës, nëse arsyet e jashtëzakonshme e bëjnë të përshtatshme ... Këto 
raste janë ato, në veçanti, kur bashkimi familjar nuk është i mundur nën Nenin 9 për momentin 
të nenit 1 të Ligjit mbi të Huajt, por kur është e nevojshme të jepet bashkimi familjar si pasojë 
e detyrimeve të Traktatit të Danimarkës, duke përfshirë veçanërisht nenin 8 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Sipas praktikës aktuale, ribashkimi familjar mund të jepet 
edhe me një vlerësim shumë të veçantë në rastet e tjera të jashtëzakonshme kur ribashkimi 
familjar nuk është i mundur sipas nenit 9 të tanishëm të paragrafit 1 të Ligjit për të Huajt. “

4.  Debat i mëvonshëm ligjor mbi kërkesën për bashkim familjar lidhur me rregullën 28 
vjeçare 
40.  Prezantimi i “kërkesës shtojcë” si dhe i “rregullit 28 vjeçar” krijoi një debat ligjor dhe 

politik në Danimarkë. Për shembull, Instituti Danez i të Drejtave të Njeriut botoi një 
memorandum në 2004 duke kritikuar legjislacionin. Si pasojë, Ministria e Refugjatëve, 
Emigracionit dhe Çështjeve të Integrimit ka publikuar një memorandum më 14 Janar 
2005 duke diskutuar mbi çështjet ligjore. Për më tepër, Qeveria krijoi një grup pune 
me përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria 
për Refugjatë, Imigrim dhe Çështje të Integrimit. Një memorandum i përgatitur nga 
grupi i punës u botua më 14 Nëntor 2006 duke diskutuar, ndër të tjera, pajtueshmërinë e 
rregullave 28-vjeçare me detyrimet ndërkombëtare të Danimarkës.
5.  Praktika për bashkim familjar



309

41. Qeveria ka dorëzuar informacion mbi praktikën e autoriteteve daneze lidhur me 
bashkimin familjar, përkatësisht një memorandum të datës 1 Dhjetor 2005 mbi zbatimin 
e kërkesës bashkëngjitur për ribashkimin bashkëshortor sipas nenit 9, paragrafi 7 i Ligjit 
të të Huajve dhe materialit statistikor.

42.  Duket nga memorandumi i 1 Dhjetorit 2005 se zakonisht bashkëshortët do të kenë 
përmbushur kërkesën shtojcë nëse ato janë ngritur në vende të ndryshme dhe nuk kanë 
lidhje të përbashkëta me një vend tjetër përveç Danimarkës. Kjo vlen pavarësisht nëse 
një nga bashkëshortët është rritur në Danimarkë ose të dy bashkëshortët janë rritur në 
vende të tjera nga Danimarka. Megjithatë, kërkohet që bashkëshorti i huaj duhet ta 
ketë vizituar Danimarkën më parë së paku një herë dhe se bashkëshorti i cili jeton në 
Danimarkë ka bërë përpjekje për t’u integruar në shoqërinë daneze.

43.  Në të kundërt, nëse bashkëshortët janë rritur në të njëjtin vend (siç ishte rasti me ankuesit, 
përkatësisht Gana) ose kanë lidhje të përbashkëta me një vend tjetër përveç Danimarkës, 
kërkesa shtojcë do të kërkojë që bashkëshorti banues në Danimarkë kërkohet të ketë 
lidhje thelbësore me Danimarkën. Lidhjet e tilla thelbësore me Danimarkën normalisht 
konsiderohen të jenë marrë kur bashkëshorti rezident ka pasur të drejtë të qëndrojë në 
Danimarkë për rreth 12 vjet, pavarësisht nëse bashkëshorti rezident është bërë shtetas 
danez dhe në të njëjtën kohë ka bërë përpjekje për t’u integruar në shoqërinë daneze. Nëse 
bashkëshorti rezident është natyralizuar, kërkesa shtojcë do të plotësohet normalisht pas 
tre vjetësh kombësie.

44. Për sa i përket materialit statistikor, Qeveria parashtron se statistikat ishin subjekt i 
pasigurisë pasi sistemi i menaxhimit të rasteve të Shërbimit të Imigracionit Danez u 
krijua si një sistem i regjistrimit dhe menaxhimit të rasteve dhe jo si një sistem statistikor i 
duhur. Shërbimi danez i Imigracionit nuk ka regjistruar asnjë informacion mbi origjinën 
etnike, pasi kjo nuk ishte e përshtatshme për shqyrtimin e një kërkese sipas rregullave 
të përjashtimit 28-vjeçar dhe një regjistrim i tillë do të ishte i paligjshëm sipas ligjit 
administrativ danez. Asnjë informacion nuk mund të sigurohej për numrin e shtetasve 
danezë me prejardhje etnike daneze të cilët kishin përfituar nga rregulli 28-vjeçar, as 
informacione të tjera mbi origjinën etnike në lidhje me shifrat e bashkimit familjar.

45. Në një periudhë prej më shumë se 10 vitesh (nga 1 Janari 2004 deri më 10 Dhjetor 2014) 
duket se lejet e qëndrimit (pa përfshirë kërkesat për azil) janë kërkuar në 43,320 raste, të 
refuzuara në 12,539 raste dhe të dhëna në 30,781 raste.

46. 30,781 rastet e dhëna mund të ndahen në 20,732 leje qëndrimi, ku kërkesa shtojcë ishte 
përmbushur ose ishte dhënë sipas rregullave 28-vjeçare dhe 10,049 leje qëndrimi, ku 
përjashtime nga kërkesa shtojcë ishin dhënë për “arsye të jashtëzakonshme” sipas nenit 
9, paragrafi 7, ose sipas dispozitës së përgjithshme në nenin 9c, paragrafi l, të Ligjit 
për të Huajt. Prandaj, pothuajse një e treta e lejeve të qëndrimit është dhënë në bazë të 
kushteve “të jashtëzakonshme”. Ky grup përfshinte ata të huaj, të cilët nuk ishin shtetas 
danezë, por që lindën dhe u rritën në Danimarkë ose që erdhën në Danimarkë fëmijë të 
vegjël dhe u rritën atje dhe që kishin qëndruar në mënyrë të ligjshme në vend për 28 vjet, 
nga kërkesa shtojcë në bazë të nenit 9, paragrafi 7, të Ligjit për të Huajt (shih paragrafin 
37 më lart).
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III. MATERIALE PËRKATËSE EVROPIANE DHE NDËRKOMBËTARE

A.  Këshilli i Evropës

1.  Konventa Evropiane mbi nënshtetësinë 
47.  Konventa e Këshillit të Evropës për nënshtetësinë u miratua më 6 Nëntor 1997 dhe 

hyri në fuqi më 1 Mars 2000. Ajo është ratifikuar nga 20 shtetet anëtare të Këshillit të 
Evropës, përfshirë Danimarkën (më 24 Korrik 2002 me hyrjen në fuqi më 1 Nëntor 
2002). Dispozitat përkatëse shprehin si më poshtë:

Neni 1 – Objekti i Konventës
“Kjo Konventë përcakton parimet dhe rregullat që kanë të bëjnë me shtetësinë e 

personave fizikë dhe rregullat që rregullojnë detyrimet ushtarake në rastet e shtetësisë së 
shumëfishtë, në të cilën ligji i brendshëm i Shteteve Palë do të jetë në përputhje.”

Neni 4 – Parimet
“Rregullat mbi shtetësinë e secilit shtet palë do të bazohen në parimet e mëposhtme:
a. Çdokush ka të drejtën e një shtetësie;
b.  Do të shmanget pa shtetësia;
c.  Askush nuk mund të privohet arbitrarisht nga kombësia e tij;
d.  As martesa, as shpërbërja e një martese midis një shtetasi të një Shteti Pale dhe një 

të huaji, as ndryshimi i kombësisë nga njëri prej bashkëshortëve gjatë martesës, do 
të ndikojë automatikisht në kombësinë e bashkëshortit tjetër “.

Neni 5 – Mos-diskriminimi
“1.  Rregullat e një Shteti Palë mbi shtetësinë nuk duhet të përmbajnë dallime ose të 

përfshijnë ndonjë praktikë që përbën diskriminim në bazë të gjinisë, fesë, racës, 
ngjyrës ose origjinës kombëtare ose etnike.

2.  Çdo Shtet Palë do të udhëhiqet nga parimi i mos diskriminimit midis shtetasve të 
saj, qofshin ata shtetas nga lindja ose që kanë fituar shtetësinë e tyre më vonë “.

...
48.  Raporti Shpjegues i Konventës Evropiane mbi Nënshtetësinë  shpreh, inter alia, lidhur 

me nenet e mësipërme:
““Kapitulli I - Çështje të përgjithshme

Neni 1 - Objekti i Konventës
...

Neni 4 - Parimet
30.  Kreu dhe fjalia hyrëse e nenit 4 pranojnë se ekzistojnë disa parime të përgjithshme 

në lidhje me nënshtetësinë në të cilën duhet të bazohen rregullat më të detajuara 
për fitimin, mbajtjen, humbjen, rikuperimin ose vërtetimin e nënshtetësisë. Fjalët 
“do të bazohen” u zgjodhën për të treguar një detyrim për të konsideruar parimet 
ndërkombëtare si bazë për rregullat kombëtare mbi nënshtetësinë.

...
Neni 5 – Mos-diskriminimi

Paragrafi 1
39.  Kjo dispozitë merr në konsideratë nenin 14 të GJEDNJ-së që përdor termin 

‘diskriminim’ dhe nenin 2 të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut që 
përdor termin ‘dallim’.

40.  Megjithatë, vetë natyra e vlerave të kombësisë kërkon që Shtetet të rregullojnë 
disa kritere për të përcaktuar shtetasit e tyre. Këto kritere mund të rezultojnë, në 
raste të caktuara, në trajtime më preferenciale në fushën e kombësisë. Shembuj 



311

të zakonshëm të arsyeve të justifikuara për diferencim ose trajtim preferencial 
janë kërkesa e njohjes së gjuhës kombëtare për t’u natyralizuar dhe përvetësimi i 
lehtësuar i kombësisë për shkak të prejardhjes ose vendit të lindjes. Vetë Konventa, 
sipas nenit 6, paragrafi 4, parashikon lehtësimin e marrjes së shtetësisë në raste të 
caktuara.

41.  Shtetet Palë mund të japin trajtim më të favorshëm për shtetasit e disa shteteve 
të tjera. Për shembull, një shtet anëtar i Bashkimit Evropian mund të kërkojë një 
periudhë më të shkurtër të vendbanimit të përhershëm për natyralizimin e shtetasve 
të shteteve të tjera të Bashkimit Evropian sesa kërkohet si rregull i përgjithshëm. 
Kjo do të përbënte trajtim preferencial në bazë të kombësisë dhe jo diskriminimit 
në bazë të origjinës kombëtare.

42.  Prandaj, është e nevojshme të shqyrtohen dallime të ndryshme në trajtim, të cilat 
nuk përbëjnë diskriminim dhe dallime që do të përbënin një diskriminim të ndaluar 
në fushën e kombësisë.

43.  Termat ‘origjina kombëtare ose etnike’ bazohen në nenin 1 të Konventës 
Ndërkombëtare të vitit 1966 mbi Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit 
Racor dhe pjesë e nenit 14 të KEDNJ-së. Ata gjithashtu synojnë të mbulojnë 
origjinën fetare. Baza e ‘prejardhjes shoqërore’ nuk ishte përfshirë, sepse kuptimi 
konsiderohej tepër i pasaktë. Pasi që disa nga bazat e ndryshme të diskriminimit 
të renditura në nenin 14 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
konsideroheshin se nuk përbënin diskriminim në fushën e shtetësisë, ato ishin 
përjashtuar nga arsyet e diskriminimit në paragrafin 1 të Nenit 5. Përveç kësaj, u 
vu re që, pasi GJEDNJ nuk kishte për qëllim të zbatohej për çështjet e kombësisë, 
tërësia e bazave të diskriminimit të përfshira në nenin 14 ishte e përshtatshme 
vetëm për të drejtat dhe liritë sipas kësaj Konvente.

44.   Lista në paragrafin 1, pra, përmban elementet kryesore të diskriminimit të ndaluar 
në çështjet e shtetësisë dhe synon të sigurojë barazinë para ligjit. Për më tepër, 
Konventa përmban shumë dispozita për të parandaluar ushtrimin arbitrar të 
kompetencave (p.sh. nenet 4.c, 11 dhe 12), të cilat gjithashtu mund të çojnë në 
diskriminim.

Paragrafi 2
45.  Fjalët “udhëhiqen nga” në këtë paragraf tregojnë një deklaratë të qëllimit dhe jo një 

rregull të detyrueshëm që duhet ndjekur në të gjitha rastet.
46.  Ky paragraf ka për qëllim eliminimin e aplikimit diskriminues të rregullave 

në çështjet e kombësisë midis shtetasve në lindje dhe shtetasve të tjerë, duke 
përfshirë personat e natyralizuar. Neni 7, paragrafi 1.b, i Konventës parashikon një 
përjashtim nga ky parim udhëzues në rastin e personave të natyralizuar që kanë 
fituar shtetësinë me sjellje të pahijshme.”

2.Komisioneri I Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut 
49.  Komisjoneri i Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut ka bërë rekomandime për 

Danimarkën në lidhje me Ligjin për të Huajt, duke përfshirë edhe rregullën e 28 vjeçare. 
Në raportin e tij të 8 Korrikut 2004, z. Alvaro Gil-Robles, sugjeroi që:
 “1. Rishikimi i disa prej dispozitave të Ligjit për të Huajt për 2002 në lidhje me 

bashkimin familjar, në veçanti, kërkesën minimale të moshës prej 24 vjetësh për të 
dy bashkëshortët për bashkim familjar dhe kërkesën prej 28 vitesh të nënshtetësisë 
për përjashtimin nga gjendja e lidhjeve të të dy bashkëshortëve me Danimarkën; ...”.

Sipas tij, këto dispozita nuk garantonin parimin e barazisë para ligjit.
Në një letër të 15 Tetorit 2004 drejtuar Qeverisë Daneze, Komisjoneri shtoi 
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sqarimet e mëposhtme të pikëpamjeve të tij:
“Shqetësimi im është se ky kusht vendos kufizime të panevojshme për shtetasit 

danezë të natyralizuar dhe i vendos ato në disavantazh të konsiderueshëm në krahasim 
me qytetarët danezë të lindur në Danimarkë. Është sigurisht e vërtetë se rregulli 
28-vjeçar zbatohet në mënyrë të barabartë për të gjithë qytetarët. Megjithatë, ndërkohë 
që përjashtimi nga kushti i lidhjeve do të zbatohet për një shtetas 28 vjeçar të lindur në 
Danimarkë, ai do ta bëjë këtë, për shembull, vetëm, duke lejuar kërkesën e tanishme 
për qëndrim 9 vjeçar për natyralizim, në moshën 57 vjeçare për një qytetar që vendoset 
në Danimarkë në moshën 20 vjeçare. Zgjidhja nga lidhjet e përgjithshme ka kushte për 
një shtetas të natyralizuar, për të cilin gjendja do të jetë në mënyrë të pashmangshme 
më e vështirë për t’u përmbushur në sajë të origjinës së huaj të tij / saj, në një kohë kaq 
të vonë e cila përbën, sipas mendimit tim, një kufizim të tepruar ndaj të drejtës për jetë 
familjare dhe diskriminon në mënyrë të qartë qytetarët danezë në bazë të origjinës së 
tyre në gëzimin e kësaj të drejte themelore.

Në vlerësimin pasues të kryer nga z. Thomas Hammarberg, më 5 deri 7 Dhjetor 
2006, Komisjoneri deklaroi se:

““Komisjoneri nuk mund të shohë se si mund të diskutohet që kërkesa në fjalë 
paraqet një trajtim të ndryshëm të danezëve që kanë marrë nënshtetësi që nga lindja 
dhe atyre që e kanë marrë më vonë dhe normalisht duhet të presin edhe 28 vjet para se 
të mund të jetojnë në Danimarkë me partnerin e tyre të huaj. Ai vë në dukje se, në një 
takim të delegacionit të tij me Komisionin e Çështjeve Ligjore të Parlamentit danez, u 
pranua se kishte një efekt diskriminues të një legjislacioni të tillë dhe se kjo përkonte 
me një vendim politik. Komisioneri rekomandon që qeveria të zvogëlojë pragun shumë 
të lartë prej 28 vjetësh.”

Mbi këtë bazë Komisioneri rekomandoi që autoritetet Daneze:
“2. Të zvogëlojnë kërkesën lidhur me 28 vitet e shtetësisë së personit që jeton në 

Danimarkë për një përjashtim nga gjendja e të dy bashkëshortëve që kanë lidhje 
të ngushta me Danimarkën, që janë më të forta se me një vend tjetër për dhënien e 
lejes së qëndrimit të partnerit të tij të huaj “.

3.  Komiteti i Ministrave 
50.  Më 26 Mars 2002, Komiteti i Ministrave miratoi Rekomandimin Rec (2002) 4 për 

shtetet anëtare për statusin ligjor të personave të pranuar për bashkim familjar. Ajo 
mbajti “parasysh se bashkimi familjar është një nga burimet kryesore të emigracionit 
në shumicën e shteteve evropiane dhe se statusi i banimit dhe të drejta të tjera që u 
jepen anëtarëve të familjes të pranuara janë elemente të rëndësishme për të ndihmuar 
integrimin e migrantëve të rinj në shoqërinë pritëse”. Ai gjithashtu konsideroi se 
“rregullat e shteteve anëtare për bashkimin familjar si pjesë integrale të një politike 
koherente të imigracionit dhe integrimit duhet të udhëhiqen nga parime të përbashkëta”. 
Ai rekomandoi që qeveritë të sigurojnë miratimin në legjislacionin e tyre dhe në 
praktikën administrative të parimeve të ndryshme që do të zbatohen pas pranimit për 
bashkim familjar, veçanërisht në lidhje me statusin e qëndrimit të anëtarëve të familjes, 
autonominë e statusit të rezidentit të familjes në lidhje me atë bartës kryesor të së drejtës, 
mbrojtje efektive kundër dëbimit të anëtarëve të familjes, lëvizjen e lirë, pjesëmarrjen 
politike të personave të pranuar për ribashkim familjar dhe marrjen e nënshtetësisë.
4.  Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës 

51.  Më 23 Nëntor 2004, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës (PACE) miratoi 
Rekomandimin 1686 (2004) për mobilitetin njerëzor dhe të drejtën për bashkim familjar 
dhe rekomandoi ndër të tjera që Komiteti i Ministrave:
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“i.  Të rrisë monitorimin e përputhshmërisë së shteteve anëtare me instrumentet 
ligjore ndërkombëtare lidhur me bashkimin familjar, veçanërisht pajtueshmërinë 
me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe rekomandimet përkatëse të 
Komitetit të Ministrave në këtë fushë;

ii.  Të hartojë propozime për harmonizimin dhe zbatimin e politikave të bashkimit 
familjar në shtetet anëtare dhe të përcaktojë një përkufizim të përbashkët të njësisë 
familjare dhe rregullat lidhur me rrethanat specifike bazuar në rekomandimet e 
parashtruara në nën paragrafin 12.
Më 23 Nëntor 2004, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës (PACE) miratoi 

Rekomandimin 1686 (2004) për mobilitetin njerëzor dhe të drejtën për bashkim familjar 
dhe rekomandoi ndër të tjera që Komiteti i Ministrave: 
“i.  Të rrisë monitorimin e përputhshmërisë së shteteve anëtare me instrumentet 

ligjore ndërkombëtare lidhur me bashkimin familjar, veçanërisht pajtueshmërisë 
me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe rekomandimet përkatëse të 
Komitetit të Ministrave në këtë fushë;

ii. Të hartojë propozime për harmonizimin dhe zbatimin e politikave të bashkimit 
familjar në shtetet anëtare dhe të përcaktojë një përkufizim të përbashkët të njësisë 
familjare dhe rregullat lidhur me rrethanat specifike bazuar në rekomandimet e 
parashtruara në paragrafin 12.

...”
5.  Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI), 

52.  Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës ka bërë raporte mbi Danimarkën 
për shembull në 2001 (CRI (2001) 4), 2006 (CRI (2006) 18) dhe 2012 (CRI (2012) 25).

53. Në raportin e tij të dytë për Danimarkën, (CRI (2001) 4), në paragrafin 23 thuhet:
 ““Trendi në Danimarkë, vënë në dukje nga ECRI në raportin e saj të parë 

të shtrëngimit të politikave lidhur me hyrjen në vend për emigrantët, refugjatët dhe 
azilkërkuesit, ka vazhduar. Ndryshimet në Ligjin për të Huajt kanë krijuar kufizime të 
mëtejshme në dhënien e vendbanimit të përhershëm dhe në fushën e bashkimit familjar. 
Kohëzgjatja për të cilën një emigrant i huaj duhet të ketë pasur qëndrim të ligjshëm në 
Danimarkë është rritur tashmë në gjashtë vjet (në vend të pesë viteve të mëparshme), 
dhe kërkesa të caktuara, duke përfshirë përfundimin e një programi hyrje normalisht 
duhet të përmbushen. Në fushën e bashkimit familjar, ndryshimet e fundit kërkojnë që 
personat që dëshirojnë të sjellin bashkëshortin në Danimarkë janë mbi 25 vjeç dhe të 
disponojnë një vendbanim me madhësi të arsyeshme, përveç nëse arsyet e veçanta e 
bëjnë të papërshtatshme. Kërkesa e moshës, të cilat autoritetet daneze shpjegojnë se 
është vendosur për të mbrojtur të rinjtë kundër martesës së detyruar, mund të hiqet nëse 
një vlerësim individual dëshmon pa asnjë dyshim se martesa bazohet në vullnetin e lirë 
të personit që jeton në Danimarkë. Ka pasur kritika të konsiderueshme për këtë kërkesë 
të moshës nga anëtarët e grupeve minoritare që mendojnë se ndryshimi është i bazuar në 
stereotipat negative rreth praktikave të martesës të grupeve të caktuara minoritare dhe 
cenon të drejtën e tyre për jetën private, duke përfshirë zgjedhjen e bashkëshortit. ECRI 
është e shqetësuar se kriteret e tilla në fushën e ribashkimit familjar mund të ndikojnë 
në mënyrë diskriminuese në grupe të caktuara minoritare, të tilla si myslimanet dhe 
inkurajon autoritetet daneze të marrin në konsideratë këtë çështje” 

54.  Në raportin e saj të tretë mbi Danimarkën, (CRI (2006) 18), u përcaktua si më poshtë: 
“49. ... ECRI është thellësisht e shqetësuar nga fakti se lidhjet prej 28 vjetësh me 

Danimarkën përbëjnë diskriminim të tërthortë midis atyre që kanë lindur danezë 
dhe atyre që kanë fituar nënshtetësinë daneze në një fazë të mëvonshme. Qëllimi i 
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deklaruar i rregullit 24 vjeçar, i cili është të shmangë martesat e detyruara, në fakt 
ka të bëjë vetëm me një numër shumë të vogël njerëzish. Sipas hulumtimeve të bëra 
kohët e fundit në mesin e pjesëtarëve të bashkësive turke, libaneze, pakistaneze, 
somaleze dhe ish-jugosllave, 80% e të anketuarve treguan se e zgjodhën vetë 
bashkëshortin e tyre, 16% deklaruan se e bënë atë së bashku me prindërit e tyre 
dhe vetëm 4% treguan se prindërit e tyre zgjodhën bashkëshortin e tyre për ta. ...

...
Rekomandime:
54. ECRI i kërkon qeverisë daneze të rishqyrtojë dispozitat e Ligjit për të Huajt për 

bashkëshortët dhe ribashkimin familjar, duke pasur parasysh nenin 8 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ai gjithashtu kërkon që Danimarka të mos 
miratojë ligje që në fakt diskriminojnë në mënyrë indirekte grupet minoritare. ECRI 
rekomandon fuqimisht që Qeveria daneze të marrë në konsideratë rekomandimet 
e organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe kombëtare në lidhje me Ligjin e të 
Huajve. “

55.  Në raportin e saj të katërt mbi Danimarkën, (CRI (2012) 25), u përcaktua si më poshtë:
 “124.  Në raportin e saj të tretë, ECRI u kërkoi autoriteteve daneze të rishqyrtojnë 

dispozitat e Ligjit për të Huajt për bashkëshortët dhe ribashkimin familjar, duke 
pasur parasysh nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ai kërkoi 
gjithashtu që autoritetet daneze të mos miratojnë ligje që në fakt diskriminojnë në 
mënyrë indirekte grupet minoritare.

125. ECRI vë në dukje me shqetësim se më 1 Qershor 2011, Parlamenti danez miratoi 
rregulla të reja (që hynë në fuqi më 1 Korrik 2011) për ribashkimin e bashkëshortëve 
që forcuan më tej rregulla strikte tashmë në fuqi. ...

126. ... Shtojca e kombinuar e bashkëshortëve / bashkëjetuesve në Danimarkë duhet 
të jetë shumë më e madhe se lidhja e tyre e kombinuar me ndonjë vend tjetër. 
Personat që kanë mbajtur nënshtetësinë daneze për mbi 28 vjet ose që kanë lindur 
dhe janë rritur në Danimarkë ose kanë ardhur në vend që fëmijë të vegjël dhe kanë 
qëndruar ligjërisht atje për më shumë se 28 vjet janë të përjashtuar nga kërkesa 
bashkëngjitur. Për të përmbushur kërkesën bashkëngjitur, bashkëshorti / partneri 
kërkues normalisht kërkohet të ketë vizituar Danimarkën të paktën dy herë me një 
vizë ose qëndrim pa viza dhe të ketë përfunduar kursin e gjuhës daneze (në nivelin 
A1 si minimum). Bashkëshorti / partneri që banon në Danimarkë duhet të ketë bërë 
përpjekje për t’u integruar në shoqërinë daneze. ...

129.  ... Sa i përket rregullës me të cilën bashkimi familjar mund të arrihet vetëm në 
moshën 24 vjeç, me qëllimin e deklaruar për të parandaluar martesat e detyruara, 
ECRI vëren hulumtime që tregojnë se 84% e martesave janë kontraktuar me 
vullnetin e lirë të palëve të interesuara. Për më tepër, ECRI konsideron se kjo 
masë është jo proporcionale me qëllimin e kërkuar. Edhe nëse kërkesa që lidhja 
e kombinuar e bashkëshortëve / bashkë partnerëve me Danimarkën duhet të jetë 
dukshëm më e madhe se lidhja e tyre e kombinuar me ndonjë vend tjetër ndryshohet 
në kërkesat e lidhjeve të lartpërmendura, mbetet një kriter i cili mund të jetë subjekt 
i interpretimit subjektiv. Rregulli që personat që kanë mbajtur nënshtetësinë daneze 
janë mbi 28 ose 26 vjet, ose që kanë lindur në Danimarkë ose kanë ardhur në vend 
që fëmijë të vegjël ose kanë qëndruar ligjërisht në vend, qoftë më shumë se 28 ose 
26 vite, janë të përjashtuar nga këto kërkesa, gjithashtu rrezikon të mos ndikojnë në 
mënyrë jo proporcionale me danezët jo etnikë. Autoritetet daneze e kanë informuar 
ECRI-n se Ligji i të Huajve përmban një mekanizëm përjashtimi. Një shembull 
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i një arsyeje të jashtëzakonshme për lejimin e bashkimit familjar ndonëse jo të 
gjitha kërkesat për ribashkimin e bashkëshortëve janë përmbushur kur refuzimi 
i një kërkese do të ndërhynte me detyrimet ndërkombëtare të Danimarkës (p.sh. 
e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare e garantuar në nenin 8 në 
Konventën për të Drejtat e Njeriut). Autoritetet daneze kanë treguar se përjashtimet 
mund të jepen, për shembull, nëse bashkëshorti në Danimarkë ka një leje qëndrimi 
si refugjat dhe përndryshe duhet të gëzonte jetën e tij familjare në një vend ku 
rrezikohet persekutimi. ECRI gjithashtu vë në dukje me shqetësim raportet që 
tregojnë se nëse një fëmijë nuk vlerësohet si i aftë të integrohet në Danimarkë, ai / 
ajo nuk do të lejohet të bashkohet me prindërit e tij / saj në Danimarkë për qëllime 
të ribashkimit familjar ose të jetë dëbuar nga vendi.

...
131. ECRI u kërkon autoriteteve daneze të kryejnë një reformë të gjerë të rregullave të 

ribashkimit të bashkëshortëve për të hequr çdo element që përbën diskriminim të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë dhe / ose që janë jo proporcionale me qëllimet e tyre 
të deklaruara ...”

B.  Bashkimi Evropian

56.   Artikujt përkatës të Kartës Evropiane të të drejtave të Njeriut, shprehen sa më poshtë:
Neni 7 – Respekt për jetën private dhe familjare

“Çdokush ka të drejtë të respektojë jetën private dhe atë familjare, shtëpinë dhe 
komunikimin.”

Neni 21– Mos-diskriminimi
“1.  Çdo diskriminim që bazohet në çdo bazë, siç janë gjinia, raca, ngjyra, origjina etnike 

ose shoqërore, karakteristikat gjenetike, gjuha, feja ose besimi, opinioni politik apo 
ndonjë mendim tjetër, anëtarësimi në një pakicë kombëtare, pronë, lindje, paaftësi, 
moshë ose orientim seksual do të ndalohet.

2.  Brenda fushës së zbatimit të Traktateve dhe pa cenuar ndonjë nga dispozitat e tyre 
specifike, do të ndalohet çdo diskriminim në bazë të kombësisë. “

57. Neni 20 (1) i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU) krijon 
nënshtetësinë e BE-së dhe shpreh:

“Me këtë themelohet nënshtetësia e Bashkimit. Çdo person që mban nënshtetësinë 
e një Shteti Anëtar duhet të jetë shtetas i Unionit. Shtetësia e Bashkimit do të jetë shtesë 
dhe nuk do të zëvendësojë nënshtetësinë kombëtare. “

Neni 21(1) shpreh:
“Çdo qytetar i Bashkimit ka të drejtën të lëvizë dhe të banojë lirisht brenda territorit 

të Shteteve Anëtare, duke iu nënshtruar kufizimeve dhe kushteve të përcaktuara në 
Traktatet dhe masat e miratuara për t’i dhënë efekt”.

58.  Rregullat mbi bashkimin familjar sipas ligjit të Bashkimit Evropian (“BE”) nuk janë 
zbatuar në rastin aktual. Megjithatë, për hir të plotësisë, duhet të përmendet se ligji i 
BE-së për bashkimin familjar ndryshon në varësi të statusit të personit që merr të huajin 
për qëllime të ribashkimit familjar (shih, për shembull, Jeunesse k. Holandës [GC], nr. 
12738/10, § 69, 3 Tetor 2014).

59.  Më tej, më 25 Korrik 2008, Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian (“CJEU”) doli 
me një vendim në çështjen Metok dhe të tjerë kundër Ministrit të Drejtësisë, Barazisë 
dhe Reformës Ligjore (C 127/08) dhe sqaroi kushtet dhe kufijtë e aplikueshëm për të 
drejtën e qëndrimit të bashkëshortëve të shtetasve të BE-së. Rastet kishin të bënin me 



316

katër shtetas të vendeve të treta (TCN), të cilët fillimisht kishin aplikuar pa sukses për 
azil politik në Irlandë dhe pastaj u martuan me qytetarë të BE-së të cilët nuk ishin shtetas 
irlandezë, por që banonin në Irlandë. Kërkesat e tyre për leje qëndrimi si bashkëshorte 
të shtetasve të BE-së u refuzuan nga Ministri i Drejtësisë me arsyetimin se ato nuk 
plotësonin kushtet e qëndrimit të ligjshëm në një shtet tjetër anëtar të përcaktuar në 
ligjin irlandez. Këto refuzime formuan çështjen e ankesave për anulim para Gjykatës 
së Lartë, e cila duke konstatuar se asnjëra prej martesave në fjalë nuk ishte martesë e 
lehtë, kërkoi një vendim paraprak nga CJEU mbi interpretimin e Direktivës 2004/38 
/ EC “Për Të drejtën e qytetarëve të Bashkimit dhe anëtarëve të familjeve të tyre për 
të lëvizur dhe për të qëndruar lirshëm brenda territorit të Shteteve Anëtare “me qëllim 
përcaktimin nëse Direktiva nuk lejonte legjislacionin e një Shteti Anëtar që bëri të drejtën 
e qëndrimit të një shtetasi anëtar të një vendi subjekt të i cili i nënshtrohet kushteve të 
qëndrimit të mëparshëm të ligjshëm në një shtet tjetër anëtar dhe marrjes së statusit të 
bashkëshortit të një shtetasi të Bashkimit Evropian përpara mbërritjes së tij në shtetin 
anëtar pritës. CJEU vendosi që këto raste ishin çështje e së drejtës së BE-së pasi ankuesit 
në fjalë kishin ushtruar të drejtën e tyre për lëvizje të lirë. Për më tepër, nuk bëri dallim 
nëse TCN-të që ishin anëtarë të familjes së një shtetasi të BE-së kishin hyrë në shtetin 
anëtar pritës para ose pas anëtarësimit të familjes së atij shtetasi të BE-së. Sipas CJEU, 
Direktiva nuk e ka bërë kërkesën e saj të kushtëzuar nga përfituesit - anëtarët e familjes 
së një shtetasi të BE - që kanë qëndruar më parë në një shtet anëtar. As Direktiva për 
bashkimin familjar nuk kërkoi që shtetasja e BE-së të ketë themeluar familjen e tij / saj 
para se të ushtrojë të drejtën e tij për lëvizje të lirë në një shtet tjetër anëtar ose shtetas 
i një vendi jo anëtar që ka hyrë në shtetin anëtar pritës para se të bëhet një Anëtar i 
familjes së shtetasit të BE-së. Me fjalë të tjera, një TCN, bashkëshorti i një shtetasi të 
BE-së, i cili e shoqëroi atë shtetas në shtetin anëtar pritës, mund të gëzonte të drejtat 
e dhëna nga kjo Direktivë pavarësisht se kur dhe ku u bë martesa e tyre ose se si TCN 
kishte hyrë në shtetin pritës.

C.  Kombet e Bashkuara

60.   Në vëzhgimet e saj përmbyllëse pas Sesionit të Gjashtëdhjetë e nëntë në vitin 2006, 
lidhur me Danimarkën (CERD / C / DEN / CO / 17), Komiteti për Eliminimin e 
Diskriminimit Racor (CERD), ndër të tjera, përfundoi si më poshtë:
“15. Komiteti përsërit shqetësimin e tij lidhur me kushtet kufizuese në legjislacionin 

danez në lidhje me bashkimin familjar. Në veçanti, kushtet që të dy bashkëshortët 
duhet të kenë mbushur moshën 24 vjeç për t’u kualifikuar për bashkim familjar dhe 
se lidhjet e tyre të përbashkëta me Danimarkën duhet të jenë më të forta se lidhjet 
e tyre me ndonjë vend tjetër përveç nëse bashkëshorti i cili jeton në Danimarkë ka 
qenë shtetas danez ose ka qëndruar në Danimarkë për më shumë se 28 vjet, mund 
të çojë në një situatë ku personat që i përkasin grupeve etnike ose kombëtare të 
pakicave diskriminohen në gëzimin e të drejtës së tyre për jetën familjare, martesën 
dhe zgjedhjen e bashkëshortit. Komiteti gjithashtu shpreh keqardhjen se e drejta 
për bashkim familjar është e kufizuar për fëmijët nën moshën 15 vjeçare (neni 5 
(d) (iv)).
Komiteti rekomandon që shteti palë të rishikojë legjislacionin e vet për të siguruar 

që çdo person pa të drejtë diskriminimi në bazë të origjinës kombëtare ose etnike të 
garantohet e drejta për jetën familjare, martesën dhe zgjedhjen e bashkëshortit. Gjithashtu, 
rekomandon që të drejtat për bashkim familjar të lejohen për fëmijët nën moshën 18 
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vjeç. Shteti palë duhet të sigurojë që masat që ai adopton për të parandaluar martesat 
e detyruara nuk ndikojnë në mënyrë jo proporcionale mbi të drejtat e personave që u 
përkasin pakicave etnike ose kombëtare. Ai gjithashtu duhet të vlerësojë shkallën në të 
cilën kushti për ribashkimin bashkëshortor që bashkëshorti / ja që banon në Danimarkë 
duhet të ofrojë një garanci bankare dhe nuk mund të ketë marrë ndonjë ndihmë publike 
për ushqim brenda vitit të fundit para se bashkimi të arrijë në diskriminimin indirekt 
ndaj grupeve minoritare që priren të vuajnë nga margjinalizimi social-ekonomik”.

IV. LEGJISLACIONI KRAHASUES

61.   Sipas informacioneve në dispozicion të Gjykatës, përfshirë një studim krahasues mbi ligjin 
që mbulon 29 vende të Këshillit të Evropës (Austria, Belgjika, Bosnja dhe Hercegovina, 
Republika Çeke, Estonia, Finlanda, Franca, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, 
Gjermania Hungaria, Italia, Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Moldavia, Holanda, 
Norvegjia, Polonia, Portugalia, Rumania, Rusia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, 
Zvicra, Turqia, Ukraina, Mbretëria e Bashkuar) kërkesat themelore për bashkimin 
familjar të shtetasve me shtetas të vendeve të treta janë gjerësisht të ngjashme, edhe pse 
praktika mund të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme nga një vend në tjetrin, dhe 
nga një rast në tjetrin, varësisht nga rrethanat.

Kushtet e përgjithshme për dhënien e bashkimit familjar në një numër të madh 
shtetesh anëtare duket se janë që personat që kërkojnë bashkim familjar duhet të 
vendosen në një nga kategoritë e përfituesve dhe të posedojnë dokumente të vlefshme 
personale dhe certifikata që vërtetojnë lidhjet familjare me shtetasit. Ata normalisht duhet 
të kenë mjete të mjaftueshme për jetesë, strehim të përshtatshëm, sigurim shëndetësor 
dhe bashkëshorti vendas duhet të ketë një vendbanim të regjistruar në vend. Disa vende 
kërkojnë që bashkëshortët të kenë arritur moshën 18 ose 21 vjeç. Gjithashtu, është e 
zakonshme që kandidatët të kenë njohuri themelore të gjuhës kombëtare.  

Refuzimi për dhënien e bashkimit familjar mund të justifikohet nëse tregohet se 
martesa është martesë komforti ose nëse një dokument identiteti dhe /ose dokumente të 
rreme janë prodhuar në mbështetje të kërkesës për bashkim familjar ose nëse ekziston 
rendi publik ose siguri dhe shqetësimet e shëndetit publik.

Disa vende refuzojnë të pranojnë bashkimin familjar nëse kërkuesi ka një dosje 
penale ose është pjesë e sistemit të mirëqenies dhe vende të tjera dënojnë në veçanti 
dhënien e një identiteti të rremë dhe deklaratave të pavërteta në procedurë. Në një numër 
vendesh, hyrja/qëndrimi i jashtëligjshëm i një të huaji është një pengesë për marrjen e 
një leje qëndrimi. Megjithatë, disa vende specifikojnë se nuk janë.

Disa vende mund të parashikojnë kushte të veçanta, për shembull për parandalimin 
e poligamisë apo trafikimit të qenieve njerëzore.

Kërkesat për bashkim familjar zakonisht ndryshojnë në varësi të llojit të lejes së 
kërkuar. Për lejet e qëndrimit të gjatë dhe përvetësimit të nënshtetësisë, kohëzgjatja e 
martesës, ekzistenca e bashkësisë së vërtetë të jetës dhe qëndrimi në vend janë faktorë 
përkatës.

Sa i përket kushteve për bashkimin familjar, asnjë nga shtetet anëtare për të cilat 
Gjykata nuk ka informacion, dallon midis “shtetasve në lindje” dhe “shtetasve që kanë 
përfituar më vonë”.
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LIGJI

I.  SHKELJE E PRETENDUAR E NENIT 14 TË KONVENTËS MARRË NË LIDHJE 
ME NENIN 8 

62.  Kërkuesit ankohen se refuzimi i autoriteteve daneze për t’u dhënë atyre bashkim familjar 
në Danimarkë ishte në kundërshtim me nenin 8, të marra vetëm dhe në lidhje me nenin 
14. Ata paraqitën lidhur me këtë të fundit se ndryshimi i Ligjit të të Huajve në fuqi që 
nga 1 Janar 2004, heqja e detyrimit të lidhjes për ata që kishin mbajtur nënshtetësinë 
daneze për të paktën 28 vjet (i njohur si “rregulli 28-vjeçar”), rezultoi me një ndryshim 
të pajustifikuar në trajtimin midis dy grupeve të shtetasve danezë: Shtetasve dhe atyre, 
si Z. Biao, i cili më vonë fitoi shtetësinë daneze dhe gjithashtu shtetasit danezë me 
prejardhje etnike daneze dhe shtetasve danezë me origjinë tjetër etnike.

63.  Neni 8 i Konventës shpreh si më poshtë:
“1.  Gjithkush ka të drejtën të respektojë jetën e tij private dhe familjare, shtëpinë dhe 

korrespondencën e tij.
2.  Nuk do të ketë ndërhyrje të një autoriteti publik në ushtrimin e kësaj të drejte 

përveç asaj që është në përputhje me ligjin dhe është e nevojshme në një shoqëri 
demokratike në interes të sigurisë kombëtare, sigurisë publike ose mirëqenies 
ekonomike në vend, për parandalimin e çrregullimit apo krimit, për mbrojtjen e 
shëndetit ose moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve.
Neni 14 parashikon:
“Gëzimi i të drejtave dhe lirive të përcaktuara në Konventë duhet të sigurohet pa 

asnjë dallim bazuar në shkaqe të tilla si gjinia, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimi politik 
ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose sociale, pronësia, lindja ose çdo status 
tjetër.”

A.  Vendimi i Dhomës

64.  Në vendimin e saj të datës 25 Mars 2014, Dhoma konkludoi në mënyrë unanime se 
nuk kishte pasur shkelje të nenit 8 e marrë vetëm. Në veçanti, ajo gjeti se autoritetet 
daneze kishin arritur një ekuilibër të drejtë ndërmjet interesit publik për të siguruar 
kontroll efektiv të emigracionit, nga njëra anë, dhe nevojën e ankuesve për t’u dhënë 
bashkim familjar në Danimarkë, nga ana tjetër. Z. Biao kishte lidhje të forta me Togon, 
Ganën dhe Danimarkën. Gruaja e tij kishte lidhje shumë të forta me Ganën, por nuk 
kishte lidhje me Danimarkën, përveç martesës me Biaon që jetonte në Danimarkë dhe 
kishte shtetësi daneze. Për më tepër, çiftit nuk i ishte dhënë asnjë garanci nga autoritetet 
daneze se zonjës Biao do t’i jepej një e drejtë banimi në Danimarkë. Pasi kërkesa për 
shtojcë ishte e zbatueshme për shtetasit danezë nga Korriku 2002 e tutje, ankuesit nuk 
mund të kishin qenë të pavetëdijshëm kur u martuan, në Shkurt të vitit 2003, se statusi i 
imigracionit të zonjës Biao do të bënte një jetë të pasigurt familjare në Danimarkë për ta 
që nga fillimi. Për më tepër, sapo u njoftua për refuzimin e autoriteteve të Korrikut 2003 
për të dhënë bashkim familjar, zonja Biao nuk mund të priste ndonjë të drejtë banimi 
thjesht duke hyrë në vend me një vizë turistike. Së fundi, z. Biao vetë kishte deklaruar 
se, nëse ai u punësua me pagesë në Gana, ai dhe familja e tij mund të vendoseshin atje. 
Kështu, refuzimi i dhënies së lejes së qëndrimit nga ana e zonjës Biao në Danimarkë nuk 
e pengonte çiftin të ushtronte të drejtën e tyre për jetë familjare në Ganë apo në ndonjë 
vend tjetër.
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65.  Lidhur me ankesën në bazë të nenit 14 lexuar në lidhje me nenin 8, Dhoma vendosi me 
shumicë me katër vota pro dhe tre kundër, se nuk kishte pasur shkelje.

66.  Së pari, konsideroi se ankuesit nuk kishin provuar në ankesën e tyre të ishin diskriminuar 
në bazë të racës ose prejardhjes etnike si pasojë e zbatimit të rregullit 28-vjeçar. Dhoma 
theksoi se një kërkesë e ngjashme ishte paraqitur në rastin e Abdulaziz, Cabales dhe 
Balkandali kundër Mbretërisë së Bashkuar (28 Maj 1985, §§ 84 86, Seria A nr 94) të 
cilën  e rrëzoi. Dhoma konkludoi se arsyetimi i Gjykatës në atë vendim mund të zbatohej 
në rastin në fjalë dhe vuri në dukje se shtetasit jo-danezë që kishin lindur dhe ishin rritur 
në Danimarkë, ose kishin mbërritur në Danimarkë që fëmijë të vegjël dhe ishin rritur 
atje dhe që kishin qëndruar në mënyrë të ligjshme në vend për 28 vjet, gjithashtu ishin 
të përjashtuar nga kërkesa  shtojcë.

67.   Megjithatë, shumica e Dhomës gjeti se ka pasur një ndryshim në trajtim midis Z. Biao, 
i cili kishte qenë një shtetas danez për më pak se 28 vjet dhe personat që kishin qenë 
shtetas danezë për më shumë se 28 vjet. Sa i përket këtij dallimi në trajtim, Dhoma 
vuri në dukje se në kohën përkatëse lidhjet e përbashkëta të ankuesve me Danimarkën 
kishin qenë qartazi jo më të forta se lidhjet e atyre me lidhje të përbashkëta me një 
vend tjetër. Për më tepër, në vitin 2004 Z. Biao kishte qenë një shtetas danez për më 
pak se dy vjet, kur i ishte refuzuar bashkimi familjar. Refuzimi për të përjashtuar zotin 
Biao nga kërkesa shtojcë pas një kohe kaq të shkurtër, sipas mendimit të Dhomës, nuk 
mund të konsiderohej në mënyrë jo proporcionale me qëllimin e rregullave 28-vjeçare, 
domethënë të favorizonte një grup shtetasish, të cilët shiheshin nga një perspektivë e 
përgjithshme e qëndrueshme dhe e gjatë me Danimarkën dhe të cilëve mund t’u jepet 
bashkim familjar me një bashkëshort të huaj pa vështirësi, pasi bashkëshorti normalisht 
mund të integrohet me sukses në shoqërinë daneze.

B.  Parashtresat e palëve

1.  Ankuesit
68.  Ankuesit parashtruan se ata i ishin nënshtruar diskriminimit të tërthortë. Së pari, ka 

pasur një dallim të dukshëm në trajtim midis shtetasve të lindur në Danimarkë dhe 
atyre që kanë fituar shtetësinë daneze më vonë gjatë jetës, kur aplikojnë për bashkim 
familjar, pasi personat që kanë lindur si shtetas danezë ishin të përjashtuar nga kërkesa 
bashkëngjitur sapo kishin mbushur moshën 28 vjeçare, ndërsa personat që kishin 
fituar shtetësinë daneze në një pikë më vonë në jetë, duhej të prisnin 28 vjet përpara 
se të përjashtoheshin nga kërkesa shtojcë. Ky trajtim i diferencuar gjithashtu përbënte 
një diskriminim të tërthortë në bazë të racës ose prejardhjes etnike, meqë shumica e 
personave të lindur në Danimarkë do të ishin etnikisht danezë, ndërsa personat që fitonin 
shtetësinë daneze më vonë në jetë do të ishin me prejardhje të tjetër etnike.

69.  Ankuesit paraqitën përsëri parashtresat e tyre pranë Dhomës se për shtetasit danezë që 
kërkonin bashkim familjar me bashkëshortin e tyre jo-danez që jetonin jashtë vendit, 
rregulli prej 28 vitesh nuk zbatoi një qëllim legjitim sepse, me sa duket, ishte vendosur 
për të synuar qytetarët danezë –nga danezët jo me origjinë etnike ose kombëtare. 
Ankuesit në këtë mënyrë vënë në pikëpyetje argumentin se qëllimi kishte qenë për të 
ndihmuar integrimin e të ardhurve ose për të kontrolluar imigracionin. Ata gjithashtu nuk 
u pajtuan me argumentin se qëllimi ka të bëjë me mirëqenien ekonomike të vendit. Sipas 
pikëpamjes së tyre, bashkimi familjar bashkëshortor nuk kishte implikime financiare 
për shtetin, sepse bashkëshorti rezident ishte i detyruar të siguronte bashkëshortin tjetër.

70. Ankuesit gjithashtu iu referuan mendimit të pakicës në Dhomën e cila mbështeti 
pretendimin e tyre se kishte pasur shkelje të nenit 14 lexuar në lidhje me nenin 8.
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71.  Sipas pikëpamjes së ankuesve, Qeveria nuk arriti të sigurojë justifikim objektiv për 
trajtimin jo të favorshëm të një grupi të shtetasve danezë, përkatësisht shtetasve të 
natyralizuar. As qeveria nuk kishte dhënë justifikime të arsyeshme për një trajtim të tillë 
të ndryshëm mbi bazën faktike me origjinë etnike dhe kombëtare, gjë që do të kërkonte 
arsye të rëndësishme, sidomos duke pasur parasysh kufirin mjaft të ngushtë të vlerësimit 
që shtetet anëtare kishin në çështjet e bashkimit familjar.

72.  Ankuesit pohuan se si rezultat i refuzimit nga autoritetet daneze për t’u dhënë atyre 
bashkim familjar, ata ishin detyruar të lëviznin “në mërgim” në Suedi, e cila kishte 
miratuar një qëndrim më liberal ndaj të huajve në legjislacionin e saj. Ankuesit 
pretenduan se mërgimi në fjalë i kishte shkaktuar atyre poshtërim dhe vuajtje.

73.   Ata nuk u pajtuan në përgjithësi me argumentet e Qeverisë dhe vunë në dukje se rregulli 
28-vjeçar e kishte bërë gati të pamundur që Z. Biao të ribashkohej me bashkëshorten e 
tij në Danimarkë. Ankuesit pretenduan se nuk mund të ribashkohen në Danimarkë deri 
në vitin 2030. Kjo gjë ndikoi edhe tek djali i tyre edhe pse ishte shtetas danez. Ata iu 
referuan nenit 21 të Kartës së BE-së për të Drejtat Themelore në lidhje me këtë (shih 
paragrafin 56 më lart).
2. Qeveria

74.  Qeveria pretendoi se moszbatimi i rregullit 28 vjeçar për përjashtimin ndaj kërkesës 
së parë ishte në përputhje me ligjin, respektivisht nenin 9, paragrafi 7, të Ligjit për 
Huajt. Rregulli 28 vjeçar ndoqi një qëllim legjitim, përkatësisht sigurimin se emigrantët 
danezë me lidhje të forta dhe të qëndrueshme me Danimarkën do të ishin në gjendje të 
fitonin bashkim familjar në Danimarkë. Arsyetimi ishte se nuk do të ishte problem për 
t’i dhënë personave të tillë bashkim familjar me një bashkëshort të huaj, sepse këto të 
fundit normalisht do të integrohen me sukses në shoqërinë daneze. Politikisht ndjeu se 
ky grup ishte pa dashje dhe padrejtësisht i pa favorizuar nga shtrëngimi i kërkesës për 
lidhjen e futur në vitin 2002. Në përgjithësi, rregulla 28-vjeçare ndoqi qëllimin legjitim 
të kontrollit të imigracionit dhe përmirësimin e integrimit, të cilat ishin konsiderata të 
rëndësishme ekonomike dhe sociale. Qeveria gjithashtu pohoi se refuzimi për të dhënë 
bashkimin familjar për ankuesin e dytë në Danimarkë arriti një balancë të drejtë dhe 
ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike.

75.  Ata vunë re se rregulli i përgjithshëm ishte kërkesa e lidhjes, e cila u projektua për të 
siguruar integrimin në shoqërinë daneze përmes aftësive gjuhësore, arsimit, trajnimit 
dhe punësimit, logjika ishte që nëse bashkëshorti banues ishte i integruar mirë, ai ose 
ajo do të ishte më mirë për të ndihmuar integrimin e bashkëshortit të huaj.

76. Kërkesa shtojcë mund të mos merret parasysh nëse ekzistojnë “arsye të jashtëzakonshme” 
(shih nenin 9, paragrafi 7 dhe nenin 9 c, paragrafi 1, i Ligjit për të Huajt, paragrafët 37 
dhe 39 më lart), siç mund të jetë rasti, inter alia, ndaj detyrimeve ndërkombëtare të 
Danimarkës, duke përfshirë veçanërisht nenin 8 të Konventës.

77.  Kërkesa shtojcë gjithashtu mund të hiqet në bazë të përjashtimit të rregullit 28 vjeçar, i 
cili u prezantua në vitin 2004 për të zbutur kërkesën e lidhjes për përfitimin e personave 
që kishin lidhje të forta dhe të qëndrueshme me Danimarkën kur shihet nga një 
perspektivë e përgjithshme. Qeveria kështu theksoi se pajtueshmëria me rregullën 28-
vite nuk ishte një kërkesë për ribashkimin e bashkëshortëve, por përjashtim nga kërkesa  
bashkëngjitur.

78.  Shtetasit e natyralizuar, duke përfshirë edhe ata që u shpërngulën në Danimarkë më vonë, 
kishin perspektivë të mirë për të siguruar bashkim familjar me një bashkëshort të huaj 
në Danimarkë, duke përmbushur detyrimin e lidhjes ose duke përjashtuar çdo kërkesë 
në lidhje me “arsyen e jashtëzakonshme”. Qeveria përsëriti se për bashkëshortët, lidhjet 
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e tyre të përbashkëta me një vend tjetër nuk ishin më të forta se lidhjet e përbashkëta të 
çiftit me Danimarkën, kërkesa bashkangjitur normalisht do të plotësohej pa kushte të 
mëtejshme, tashmë kur bashkëshorti i huaj e kishte vizituar Danimarkën një herë. Për 
bashkëshortët që janë rritur në të njëjtin vend të huaj (si ankuesit) dhe ku bashkëshorti 
rezident kishte bërë përpjekje për t’u integruar në Danimarkë, kërkesa shtojcë normalisht 
do të plotësohej më vonë kur bashkëshorti banues kishte banuar në Danimarkë (Me leje 
qëndrimi) për dymbëdhjetë vjet, domethënë normalisht pas tre vjetësh nënshtetësi dhe në 
shumë raste shumë më herët. Qeveria theksoi se ankuesit ishin njoftuar për këtë praktikë 
në vendimin e 27 Gushtit 2004 nga Ministria për Refugjatët, Imigrim dhe Integrim (shih 
paragrafët 24 dhe 43 më lart). Prandaj, nëse z. Biao kishte mbetur në Danimarkë dhe 
ankuesit kishin riaplikuar për ribashkim familjar, ata do të kishin një perspektivë suksesi 
në përmbushjen e detyrimit të lidhjes në vitin 2005. Prandaj ishte e gabuar të supozohej 
se ankuesit do të lejoheshin të ribashkoheshin në Danimarkë në vitin 2030, kur zoti Biao 
do të kishte mbushur moshën 59 vjeç.

79.  Rregulli prej 28 vitesh kishte të njëjtin qëllim si kërkesa e të lindurit në vend, një 
kusht i cili ishte gjetur në përputhje me Konventën në vendimin Abdulaziz, Cabales 
dhe Balkandali (cituar më lart, § 88), ku Gjykata kishte deklaruar se “kanë qenë në 
përgjithësi shkaqe bindëse sociale për t’u dhënë trajtim të veçantë atyre që kanë lidhje 
me një vend nga lindja në atë vend”. Qeveria gjithashtu iu referua Ponomaryov dhe të 
tjerë kundër Bullgarisë ((Dhjetor) 5335/05, 18 Shtator 2007), ku Gjykata deklaroi se 
“në përgjithësi kishte arsye bindëse sociale për t’i dhënë trajtim të veçantë atyre që [ 
kishin] një lidhje të veçantë me një vend”.

80.  Qeveria theksoi se, si një çështje e së drejtës ndërkombëtare të vendosur dhe në përputhje 
me detyrimet e saj, një shtet ka të drejtë të kontrollojë hyrjen e jo-shtetasve në territorin 
e saj si një manifestim i interesit të mirëqenies ekonomike të vendit. Qeveria vuri në 
dukje se modeli danez i shoqërisë u bazua në një shtet universal të mirëqenies me 
skema bujare të mirëqenies, siç janë kujdesi shëndetësor falas dhe arsimi në të gjitha 
nivelet për të gjithë dhe mbështetje të konsiderueshme financiare për familjet me 
fëmijë, kujdesin për fëmijët dhe kujdesin për të moshuarit. Këto shërbime sociale u 
financuan në një masë të vogël nga skemat e sigurimit dhe pagesat e përdoruesve dhe 
në një masë të madhe nga taksat dhe detyrat e përgjithshme, të cilat ishin ndër më të 
lartat në botë. Shpenzimet e mirëqenies për qytetarët do të ishin më të larta se pagesa e 
tatimit të qytetarëve në shumë raste, varësisht se nga shërbimet e ofruara të mirëqenies 
ishin përdorur nga individi. Në asnjë mënyrë nuk ishin të gjithë kontribuesit neto të 
taksapaguesve në ekonominë kombëtare. Kjo vlen edhe për bashkëshortët që ishin 
ribashkuar si familje, ku bashkëshorti rezident krijoi siguri financiare për mirëmbajtjen 
e bashkëshortit të sapo ardhur. Gatishmëria e danezëve për financimin e shtetit universal 
të mirëqenies dhe shkalla e lartë e rishpërndarjes u bazua në vlera të tilla si një frymë 
e fortë solidariteti dhe komuniteti në shoqërinë daneze. Rrjedhimisht, nëse një numër 
i madh i njerëzve nuk janë të integruar financiarisht dhe / ose në mënyrë sociale në 
shoqëri, kjo mund të ndikojë në mbështetjen për modelin ekzistues danez të shoqërisë 
në mënyrë afatgjate. Këto rrethana krijuan çështje të veçanta në lidhje me kontrollin 
dhe integrimin e emigracionit, dhe në këtë lidhje rëndësi të madhe i ishte kushtuar 
perspektivës së integrimit të suksesshëm të të ardhurve, si në secilin rast ashtu edhe në 
një këndvështrim më të përgjithshëm. Në këtë drejtim inter alia, duhet të kuptoheshin 
rregullat mbi lidhjet me Danimarkën si kusht për bashkim familjar.

81.  Lidhur me kohën përkatëse për vlerësimin e rastit të ankuesve, Qeveria vërejti se ankuesit 
kishin kaluar në Suedi në Nëntor të vitit 2003 dhe që atëherë nuk kishin paraqitur një 
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kërkesë të re për bashkim familjar në Danimarkë, edhe pse ata mund ta kishin bërë. 
Sipas ligjit danez, rivlerësimi i situatës së tyre do të bëhet vetëm pas paraqitjes së një 
kërkese të re. Procedurat gjyqësore vendase kishin të bënin me situatën në kohën kur 
autoritetet administrative vendosën për çështjen. Prandaj, në vendimin e 13 Janarit 
2010, Gjykata Supreme, në shkallë të fundit, kishte vendosur që refuzimi i 27 Gushtit 
2004 nga Ministria për Refugjatë, Imigrim dhe Integrim (duke qenë organi përfundimtar 
administrativ) nuk mund të ishte lënë mënjanë si Shkelje e nenit 14 lexuar në lidhje me 
nenin 8 të Konventës. Përcaktimi i çështjes nga Gjykata e Lartë ishte bazuar në situatën 
në vitin 2004 dhe jo në vitin 2010. Qeveria theksoi në lidhje me këtë se ndoqi që të dyja 
si nga kërkesa e Konventës ashtu edhe nga shterimi i mjeteve juridike kombëtare si kusht 
për paraqitjen e një kërkese (Neni 35 § 1 i Konventës) dhe nga jurisprudenca e Gjykatës, 
që koha e vendimit në kontest, në këtë rast vendimi administrativ, ishte vendimtar për 
vlerësimin e Gjykatës për një çështje lidhur me Konventën. Në këto kushte, Qeveria 
parashtroi se 2004 ishte koha e përshtatshme për vlerësimin e rastit nga ana e Gjykatës 
dhe jo 2010 ose 2015.

 82.  Për më tepër, në përputhje me gjetjet e Gjykatës Supreme, Qeveria vërejti se pasojat e 
rregullit 28-vjeçar nuk mund të konsideroheshin të shpërpjestuara në lidhje me ankuesin 
e parë, i cili ka lindur në Togo më 1971 dhe erdhi në Danimarkë në 1993. Pasi ai u bë 
një shtetas danez në vitin 2002. Në vitin 2003 u martua me ankuesin e dytë dhe ata 
menjëherë paraqitën një kërkesë për ribashkimin e bashkëshortëve në Danimarkë, e cila 
më në fund u refuzua në Gusht 2004. Ankuesi i parë ishte shtetas danez për më pak se 
dy vjet, kur ai u refuzua për ribashkimin familjar.

83. Qeveria theksoi se ankuesit nuk mund të kishin qenë të pavetëdijshëm se statusi i 
imigracionit të kërkuesit të dytë ishte i tillë që vazhdimi i jetës së tyre familjare brenda 
Danimarkës do të ishte shumë i pasigurt që nga fillimi, meqenëse kërkesa shtojcë ishte 
futur për shtetasit danezë që kërkojnë ribashkimin bashkëshortor një vit para martesës së 
tyre dhe kërkesën për bashkim, dhe që nga përjashtimi i rregullit 28-vjeçar nuk u paraqit 
deri në dhjetë muaj pas aplikimit të ankuesit të dytë për një leje qëndrimi.

84.  Përpara Dhomës së Madhe, qeveria ishte ftuar të përfshijë në vëzhgimet e saj një 
përgjigje lidhur me pyetjen e mëposhtme:

“Qeverisë u kërkohet të tregojnë se sa persona kanë përfituar nga rregulli 28-vjeçar 
në bazë të nenit 9, paragrafi 7 të Ligjit për të Huajt dhe sa prej tyre ishin shtetas danezë 
me prejardhje etnike daneze dhe të dorëzonin materiale të tjera statistikore që mund të 
kenë të bëjnë me zbatimin e rregullit 28 vjeçar.”

85.  Qeveria u përgjigj se, fatkeqësisht, ata nuk ishin në gjendje të gjenin informacionin 
specifik të kërkuar nga Gjykata (shih paragrafin 44 më lart). Megjithatë, ata paraqitën 
një memorandum të 1 Dhjetorit 2005 mbi zbatimin e kërkesës bashkëngjitur për 
ribashkimin bashkëshortor sipas nenit 9, paragrafi 7 i Ligjit për të Huajt dhe statistikat e 
përgjithshme mbi bashkimin familjar në Danimarkë (shih paragrafët 41-46 më lart).

86.   Së fundi, gjatë procedurës pranë Dhomës së Madhe, Qeveria parashtroi se që kur 
kërkuesi i parë kishte kaluar në Suedi më 15 Nëntor 2003, në bazë të Direktivës 2004/38 
/ EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 29 Prill 2004 mbi të drejtën e 
qytetarëve të Bashkimit Evropian dhe anëtarëve të familjes së tyre për të lëvizur dhe për 
të qëndruar lirshëm brenda territorit të Shteteve Anëtare dhe nën dritën e vendimit të 25 
Korrikut 2008 të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian (GJDBE) në Metock v. 
Ministria e Drejtësisë, Barazi dhe Reformë Ligjore (C 127/08) (shih paragrafin 59 më 
lart), “do të ishte e drejtë të supozohej se ankuesit  dhe fëmija i tyre do të kishin një 
sukses në aplikimin nga Suedia për një leje qëndrimi në Danimarkë.”
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3.  Vërejtje nga ana e ndërhyrësit të palës së tretë 
87.   Parashtresat e Qendrës AIRE u përqendruan në ligjin e zbatueshëm të BE-së në lidhje 

me nënshtetësinë e Bashkimit dhe të drejtën për liri të lëvizjes.
Ata nënvizuan se në bazë të nenit 53 të Konventës, të drejtës për respektimin e jetës 

familjare dhe private nuk mund t’i jepet një interpretim më kufizues nga kjo Gjykatë sesa 
respektimi i jetës familjare që u garantua sipas çdo dispozite të zbatueshme të BE-së. 
Për aq sa zbatohet ligji i BE-së, për këtë arsye, Konventa nuk mund të interpretohej që 
të jepte një mbrojtje më pak bujare për jetën familjare (dhe private) sesa ajo e garantuar 
me dispozitat përkatëse të ligjit të BE-së.

Ata theksuan që në ligjin e BE-së nuk është bërë asnjë dallim midis atyre që kanë 
fituar shtetësinë nga lindja dhe atyre që e kanë fituar atë me regjistrim ose natyralizim, 
duke iu referuar, mutatis mutandis, Micheletti dhe të tjerë kundër Delegacionit të 
Gobierno en Cantabria (1992, C- 369/90). Prandaj, ishte në kundërshtim me ligjin e 
BE-së që të bënte dallim në gëzimin e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore bazuar 
në mënyrat e ndryshme të fitimit të nënshtetësisë ose kohëzgjatjen e asaj nënshtetësie.

Për më tepër, shtetasit e BE-së të cilët kishin shkuar në një shtet tjetër anëtar kishin 
të drejtë të ktheheshin me familjarët e tyre në familjen në vendin e tyre pas ushtrimit të 
të drejtave të traktatit në një shtet tjetër dhe nuk mund të nënshtroheshin me diskriminim 
të kundërt për shkak se ata ishin shtetas të shtetit (Pala e tretë i referohet vendimit të 
GJEDNJ-së në Metok kundër Ministrisë së Drejtësisë, Barazi dhe Reformë Ligjore (shih 
paragrafin 59 më lart)).

C.  Vlerësimi i Gjykatës

1.  Parimet kryesore
88.  Gjykata përsërit se neni 14 plotëson dispozitat e tjera themelore të Konventës dhe 

Protokolleve të saj. Ajo nuk ka ekzistencë të pavarur, pasi ajo ka efekt vetëm në lidhje 
me “gëzimin e të drejtave dhe lirive” të mbrojtura nga këto dispozita. Zbatimi i Nenit 14 
nuk nënkupton domosdoshmërish shkeljen e një prej të drejtave themelore të garantuara 
nga Konventa. Ndalimi i diskriminimit në Nenin 14 shtrihet përtej gëzimit të të drejtave 
dhe lirive që Konventa dhe Protokollet kërkojnë nga çdo Shtet të garantojë. Ajo zbatohet 
edhe për ato të drejta shtesë që bien në kuadër të fushëveprimit të përgjithshëm të çdo Neni 
të Konventës, për të cilin Shteti ka vendosur vullnetarisht të ofrojë. Është e nevojshme 
por është gjithashtu e mjaftueshme që faktet e rastit të përfshihen në kuadër të një ose 
më shumë neneve të Konventës (shih, për shembull, Stec dhe të tjerë kundër Mbretërisë 
së Bashkuar (vendim) [GC], nr. 65731/01 dhe 65900/01, §§ 39-40, GJEDNj 2005 X, 
EB kundër Francës [GC], nr. 43546/02, §§ 47-48, 22 Janar 2008, dhe Vallianatos dhe të 
tjerë kundër Greqisë [GC], nr. 29381/09 dhe 32684/09, § 72, GJEDNJ 2013).

89.  Gjykata ka vendosur në jurisprudencën e saj se vetëm dallimet në trajtim të bazuara në një 
karakteristikë të identifikueshme, ose “status”, janë në gjendje të arrijnë diskriminimin 
brenda kuptimit të Nenit 14. Për më tepër, me qëllim që një çështje të ngrihet sipas 
nenit 14 duhet të ketë një ndryshim në trajtimin e personave në situata analoge ose 
përkatësisht të ngjashme (shih, për shembull, Carson dhe të tjerë kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], nr. 42184/05, § 61, GjEDNJ 2010; 13378/05, § 60, GjEDNJ 2008, DH 
dhe të tjerë kundër Republikës Çeke [GC], nr. 57325/00, § 175, GjEDNJ 2007-IV, dhe 
Kjeldsen, Busk Madsen Dhe Pedersen kundër Danimarkës, 7 Dhjetor 1976, § 56, Seria 
A nr.23). Neni 14 i rendit bazat specifike të cilat përbëjnë “statusin”, duke përfshirë, 
ndër të tjera, racën, origjinën kombëtare dhe sociale dhe lindjen. Megjithatë, lista është 
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ilustrative dhe jo shteruese, siç tregohet nga fjalët “çdo bazë si” (në “notamment” 
francez) (shih Engel dhe të tjerë kundër Hollandës, 8 qershor 1976, § 72, Seria A nr. 22, 
dhe Carson dhe të tjerë, përmendur më lart, § 70) dhe përfshirjen në listën e shprehjes 
“çdo arsye tjetër”. Në përgjithësi, fjalët “arsye tjetër” janë dhënë në një kuptim të gjerë 
(shih Carson dhe të tjerë, cituar më lart, § 70) dhe interpretimi i tyre nuk është kufizuar 
në karakteristika që janë personale në kuptimin që ato janë të lindura ose të qenësishme 
(shih Clift k. Mbretërisë së Bashkuar, nr.7205 / 07, §§ 56-58, 13 Korrik 2010).

90.  Dallimi në trajtim është diskriminues nëse nuk ka ndonjë justifikim objektiv dhe të 
arsyeshëm, domethënë nëse nuk ndjek një qëllim legjitim ose nëse nuk ekziston një 
marrëdhënie e arsyeshme e proporcionalitetit midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit 
që kërkohet të arrihet. Nocioni i diskriminimit në kuptim të nenit 14 gjithashtu përfshin 
rastet kur një person ose grup trajtohet pa ndonjë justifikim të duhur, më pak të favorshëm 
se tjetri, edhe pse trajtimi më i favorshëm nuk kërkohet nga Konventa (shih Abdulaziz, 
Cabales dhe Balkandali , Cituar më lart, § 82).

91.  Një politikë ose masë e përgjithshme që ka efekte paragjykuese në mënyrë jo 
proporcionale në një grup të caktuar mund të konsiderohet diskriminues edhe kur nuk 
ka për qëllim specifik atë grup dhe nuk ka qëllime diskriminuese. Megjithatë, ky është 
rasti vetëm nëse politika ose një masë e tillë nuk ka ndonjë justifikim “objektiv dhe të 
arsyeshëm” (shih, ndër autoritetet e tjera, SAS kundër Francës [GC], nr. 43835/11, § 
161, GJEDNJ 2014 (ekstrakte), dhe DH dhe të tjerë, përmendur më lart, §§ 175 dhe 
184-185).

92.  Sa i përket barrës së dëshmisë në lidhje me nenin 14 të Konventës, Gjykata ka vendosur 
që sapo ankuesi të ketë treguar një ndryshim në trajtim, i takon Qeverisë të tregojë se 
mjafton (shih, DH dhe të tjerë, cituar Më sipër, § 177).

93.  Shtetet Kontraktuese gëzojnë një kufi të caktuar vlerësimi nëse dhe në çfarë mase 
dallimet në situata të ngjashme plotësojnë një ndryshim në trajtim (shih, për shembull, 
Hämäläinen kundër Finlandës [GC], nr. 37359/09, § 108, GjEDNJ 2014, X dhe të tjerë 
kundër Austrisë [GC], nr. 19010/07, § 98, GJEDNJ 2013 dhe Vallianatos dhe të tjerë, 
cituar më lart, § 76). Fusha e matjes së vlerësimit do të ndryshojë sipas rrethanave, 
çështjes dhe prejardhjes së saj, por vendimi përfundimtar për respektimin e kërkesave 
të Konventës i takon Gjykatës. Një shtrirje e gjerë zakonisht i lejohet Shtetit kur bëhet 
fjalë për masat e përgjithshme të strategjisë ekonomike ose sociale (shih Bet, cituar më 
lart, § 60, Carson dhe të tjerë, përmendur më lart, § 61, Şerife Yiğit kundër Turqisë [GC], 
jo 3976/05, § 70, 2 Nëntor 2010, dhe Stummer kundër Austrisë [GC], nr. 37452/02, § 
89, GjEDNJ 2011). Megjithatë, arsyet shumë të rënda duhet të paraqiten përpara se 
Gjykata të mund të konsiderojë një dallim në trajtim bazuar ekskluzivisht në bazë të 
kombësisë në përputhje me Konventën (shih Gaygusuz kundër Austrisë, 16 Shtator 
1996, § 42, Raportet e vendimeve dhe Vendimet 1996 IV, Koua Poirrez kundër Francës, 
nr. 40892/98, § 46, GJEDNJ 2003-X, Andrejeva k. Latvias [GC], nr 55707/00, § 87, 
GJEDNJ 2009, dhe Ponomaryovi kundër Bullgarisë, 5335/05, § 52, GJEDNJ 2011).

94.  Asnjë ndryshim në trajtim bazuar ekskluzivisht ose në një masë vendimtare mbi origjinën 
etnike të një personi nuk mund të arsyetohet në një shoqëri bashkëkohore demokratike. 
Diskriminimi për shkak të, inter alia, origjinës etnike të një personi është një formë 
e diskriminimit racial (shih, DH dhe të tjerë, cituar më lart, § 171, Timishev kundër 
Rusisë, nr.555762 / 00 dhe 55974/00, § 56, 2005 XII dhe Nachova dhe të tjerët kundër 
Bullgarisë [GC], nr. 43577/98 dhe 43579/98, §145, GJEDNJ 2005 VII).
2. Aplikimi i këtyre parimeve në rastin aktual
(a) Zbatueshmëria e nenit 14 të Konventës së marrë në lidhje me nenin 8
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95.  Është e padiskutueshme për palët se faktet e çështjes, përkatësisht refuzimi për të dhënë 
ribashkimin familjar dhe moszbatimi i rregullit 28 vjeçar për ankuesit në rastin në fjalë, 
bien brenda fushës së nenit 8. Gjykata pajtohet. Si rrjedhojë, duke kujtuar parimet e 
parashtruara në paragrafin 88 më lart, neni 14 i marrë në lidhje me nenin 8 zbatohet 
për faktet e rastit (shih, për shembull, Hode dhe Abdi kundër Mbretërisë së Bashkuar 
(nr.222341/09, 43, 6 Nëntor 2012)).
(b)  Pajtueshmëria me nenin 14 të marrë në lidhje me nenin 8 
(i)  A tregojnë faktet e këtij rasti diskriminim?

96. Nuk diskutohet që ankuesit ishin në një situatë të ngjashme me atë të çifteve të tjera në 
të cilat një shtetas danez dhe një shtetas i huaj kërkojnë bashkim familjar në Danimarkë. 

Për më tepër, qeveria pranoi, ashtu si edhe gjykatat vendase, se rregulli 28 vjeçar 
trajtohej ndryshe për shtetasit danezë, varësisht nga fakti se për sa kohë kishin qenë 
shtetas danezë. Nëse personi kishte qenë një shtetas danez për 28 vjet, përjashtimi nga 
“kërkesa shtojcë” aplikohej. Nëse personi nuk kishte qenë shtetas danez për 28 vjet, 
përjashtimi nuk zbatohej. Çështja kryesore e këtij rasti është, pra, nëse, siç pohohet nga 
ankuesit, rregulli 28 vjeçar gjithashtu krijoi një dallim në trajtimin midis shtetasve të 
lindur në Danimarkë dhe atyre që morën shtetësinë daneze më vonë, duke shkaktuar 
diskriminim të tërthortë në bazë të racës ose origjinës etnike.

97.  Do të kujtojmë se më 1 Korrik 2003, Autoriteti i të Huajve refuzoi kërkesën e dytë të 
ankuesit për një leje qëndrimi pasi ankuesit nuk plotësuan kërkesën shtojcë. Ankesa e 
tyre u hodh poshtë më 27 Gusht 2004 nga Ministria për Refugjatë, Imigrim dhe Integrim 
për të njëjtën arsye. Ankuesit nuk përfitonin nga përjashtimi i sapoformuar i kërkesës 
shtojcë, domethënë rregulli 28-vjeçar i cili kishte hyrë në fuqi më 1 Janar 2004, pasi 
kërkuesi i parë nuk kishte qenë shtetas danez për 28 vjet.

98.  Gjykata vëren se rregulli 28-vjeçar u prezantua me Ligjin nr. 1204, datë 27 Dhjetor 
2003, me efekt nga 1 Janari 2004, për të zbutur zbatimin e kërkesës bashkëngjitur për 
banorët të cilët kishin qenë shtetas danezë për 28 vjet ose më shumë. Më pas, neni 9, 
paragrafi 7 i Ligjit për të Huajt u formulua si më poshtë (shih paragrafin 35 më lart):

 ““Nëse nuk është e përshtatshme për arsye të jashtëzakonshme, leja e qëndrimit 
sipas paragrafit 1 (i) (a), kur personi rezident nuk ka qenë shtetas danez për 28 vjet 
dhe nën paragrafin (i) (b) deri në (d) mund të lëshohet vetëm nëse lidhjet e bashkuara 
të bashkëshortëve ose të bashkëjetuesve me Danimarkën janë më të forta se lidhjet e 
bashkuara të bashkëshortëve ose bashkëjetuesve me një vend tjetër. Shtetasit rezidentë 
danezë, të cilët janë adoptuar nga jashtë para ditëlindjes së gjashtë dhe që kanë fituar 
shtetësinë daneze jo më vonë se adoptimi i tyre, konsiderohen të jenë shtetas danezë që 
nga lindja.

Formulimi i dispozitës shquhej vetëm në mes të banorëve të cilët kishin qenë shtetas 
danezë për të paktën 28   vjet dhe atyre që nuk kishin qenë shtetas danezë për 28 vjet.

99.  Sipas punës përgatitore (shih paragrafin 36 më lart) duket se qëllimi i dispozitës së 
propozuar ishte të sigurohej që emigrantët danezë që kishin lidhje të forta dhe të 
qëndrueshme me Danimarkën në formën e të paktën 28   viteve të shtetësisë daneze do 
të ishin në gjendje të merrnin bashkim familjar në Danimarkë. Dispozita e propozuar 
synonte një grup personash që nuk kishin, sipas nenit të mëparshëm 9, paragrafi 7, të Ligjit 
të të Huajve, të njëjtat mundësi si shtetasit danezë dhe të huaj që jetojnë në Danimarkë 
për të marrë bashkim familjar. Rregullimi i propozuar i kërkesës bashkëngjitur ishte 
dhënia e “emigrantëve danezë” e një mundësie reale për t’u kthyer në Danimarkë me një 
bashkëshorte ose bashkëjetuese të huaj dhe gjithashtu të rinjtë danezë mund të shkonin 
jashtë shtetit dhe të qëndronin aty për një periudhë të sigurt se nuk ishin të ndaluar 
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të ktheheshin në Danimarkë me një bashkëshort të huaj ose bashkëjetues si pasojë e 
kërkesës bashkëngjitur.” 

100. Për më tepër, përsëri sipas punës përgatitore (shih paragrafin 37 më lart), përjashtimi 
për “arsye të jashtëzakonshme” në dispozitën përkatëse lejoi situata të mbuluara nga 
detyrimet e traktatit të Danimarkës. Është thënë në mënyrë specifike se 28 vjet qëndrimi 
ligjor që nga fëmijëria e hershme do të binte në “arsye të jashtëzakonshme”, siç 
parashikohet në nenin 9, paragrafi 7, në dobi të shtetasve jo-danezë. Prandaj, personat 
që nuk ishin shtetas danezë, por që lindën dhe u rritën në Danimarkë, ose erdhën në 
Danimarkë fëmijë të vegjël dhe u rritën në Danimarkë, u përjashtuan gjithashtu 
nga kërkesa bashkëngjitur, për aq kohë sa ata kishin banuar ligjërisht për 28 vjet në 
Danimarkë.

101. Për arsyet që vijojnë, Gjykata nuk është e gatshme të pranojë pretendimin e Qeverisë 
se dallimi në trajtim lidhej vetëm me gjatësinë e kohës së shtetësisë me rezultatin që 
ankuesit u trajtuan ndryshe kur krahasoheshin me një çift që kërkonin ribashkimin 
familjar në të cilin një nga bashkëshortët ishte shtetas danez për më shumë se 28 vjet, z. 
Biao duke qenë një shtetas danez për një periudhë më të shkurtër.

102. Ankuesit pretenduan se rregulli 28-vjeçar krijoi në praktikë një ndryshim në trajtimin 
midis shtetasve të lindur në Danimarkë dhe atyre që e fitonin shtetësinë daneze më vonë. 
Përveç kësaj, meqenëse shumica e shtetasve të lindur në Danimarkë do të ishte etnikisht 
daneze, ndërsa personat që fitonin shtetësinë daneze më vonë do të ishin me prejardhje 
të ndryshme etnike, ndryshe nga ajo daneze, trajtimi i diferencuar gjithashtu përbënte 
diskriminim të tërthortë në bazë të racës ose origjinës etnike. Ankuesit përmendën, ndër 
të tjera, pikëpamjen e shprehur nga pakica e Gjykatës Supreme (shih paragrafin 30 më 
lart), i cili kishte gjetur se rregulla 28 vjeçare përbënte një diferencë të tërthortë në 
trajtimin midis shtetasve danezë me prejardhje etnike daneze dhe shtetasve danezë me 
origjinë tjetër etnike në lidhje me të drejtën për ribashkim familjar.

103. Gjykata ka pranuar në rastet e mëparshme që një ndryshim në trajtim mund të marrë 
formën e efekteve disproporcion paragjykuese të një politike ose mase të përgjithshme 
e cila, megjithëse e shprehur në mënyrë neutrale, diskriminon një grup (shih, për 
shembull, Hugh Jordan kundër Mbretërisë së Bashkuar nr. 24746/94, § 154, 4 Maj 
2001). Një situatë e tillë mund të përbëjë “diskriminim të tërthortë”, që nuk kërkon 
domosdoshmërish një qëllim diskriminues (shih, D.H. dhe të tjerë, cituar më lart, § 
184).

104. Prandaj, në rastin konkret është e nevojshme të shqyrtohet nëse mënyra se si zbatohet 
rregulli 28-vjeçar në praktikë ka pasur efekt paragjykues në mënyrë jo proporcionale 
ndaj personave të cilët, si kërkuesi i parë, kanë fituar shtetësinë daneze më vonë dhe që 
ishin të një origjine etnike përveç asaj daneze (shih gjithashtu DH dhe të tjerë, cituar 
më lart, § 185).

105. Për këtë qëllim, Gjykata e konsideron të nevojshme të shikojë dispozitën përkatëse të 
Ligjit për të Huajt nga perspektiva historike. Ai vë në dukje se kërkesa shtojcë u fut 
në legjislacionin danez më 3 Qershor 2000 si një nga kushtet për dhënien e bashkimit 
familjar me personat që banonin në Danimarkë, të cilët nuk ishin shtetas danezë.

106. Që nga 1 Korriku 2002, kërkesa shtojcë u shty për t’u zbatuar edhe për shtetasit danezë, 
një nga arsyet që janë, sipas punës përgatitore (shih paragrafin 33 më lart), si vijon:

 “...Përvoja ka treguar se integrimi është veçanërisht i vështirë në familjet ku 
brez pas brezi i merr bashkëshortët e tyre në Danimarkë nga vendi i tyre i origjinës 
ose prindërit e tyre. Me të huajt rezidentë dhe shtetasit danezë me prejardhje të huaj 
është një model i përhapur i martesës me një person nga vendi i origjinës, ndër arsyet 
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e tjera për shkak të presionit prindëror. Ky model kontribuon në mbajtjen e këtyre 
personave në një situatë ku ata, më shumë se të tjerët, përjetojnë probleme të izolimit 
dhe mos përshtatjes në raport me shoqërinë daneze. Modeli në këtë mënyrë kontribuon 
në pengimin e integrimit të të huajve të sapoardhur në Danimarkë. Qeveria konstaton 
se kërkesa e lidhjes, ashtu siç është formuluar sot, nuk merr parasysh mjaftueshëm 
ekzistencën e këtij modeli martesor midis të huajve rezidentë dhe shtetasve danezë 
rezidentë me prejardhje të huaj. Kështu ka edhe shtetas danezë që nuk janë të integruar 
mirë në shoqërinë daneze dhe ku integrimi i bashkëshortit të sapo ardhur në Danimarkë 
mund të sjellë probleme të mëdha “. 

107.  Megjithatë, siç u tha më lart (shih paragrafin 35 më lart), shpejt doli që vendimi për 
shtyrjen e detyrimit të nënshtetësisë së Danimarkës kishte pasoja për emigrantët danezë, 
të cilët kishin vështirësi të ktheheshin në Danimarkë me bashkëshortët e tyre të huaj.

108. Në procedurën para Dhomës së Madhe, Gjykata ftoi Qeverinë Daneze të tregonte se sa 
persona kishin përfituar nga rregulli 28 vjeçar në bazë të nenit 9, paragrafi 7 i Ligjit për 
të Huajt dhe sa prej tyre ishin shtetas me origjinë daneze (shih paragrafin 84 më lart).

109. Siç është thënë tashmë, Qeveria u përgjigj se për fat të keq ata nuk ishin në gjendje 
të gjenin informacionin specifik të kërkuar nga Gjykata (shih paragrafin 44 më lart). 
Megjithatë, ata dhanë një memorandum të 1 Dhjetorit 2005 mbi zbatimin e kërkesës 
bashkëngjitur për ribashkimin familjar sipas nenit 9, paragrafi 7, i Ligjit për të Huajt dhe 
statistikat e përgjithshme mbi ribashkimin familjar në Danimarkë.

110. Prandaj nuk është e mundur që Gjykata të përcaktojë saktësisht se sa persona kanë 
përfituar nga rregulli 28 vjeçar sipas nenit 9, nënseksioni 7 i Aktit për të Huajt dhe sa 
prej tyre ishin shtetas danezë me prejardhje etnike daneze dhe sa ishin shtetas danezë 
me origjinë tjetër.

111.  Megjithatë, Gjykata konstaton se mundet në rastin në fjalë, dhe pa qenë e shteruar për 
kategoritë e personave të përfshirë, të përfundojë si më poshtë:
a)  Siç synohet, të gjithë emigrantët e lindur në Danimarkë, të cilët do të kishin 

vështirësi në përmbushjen e detyrimit të lidhjes kur kthehen në Danimarkë me 
bashkëshortët e tyre të huaj, do të përfitonin nga rregulli 28-vjeçar në moshën 28 
vjeçare.

b) Të gjithë shtetasit e tjerë nga Danimarka që jetojnë në Danimarkë do të përfitonin 
nga rregulli 28-vjeçar në moshën 28 vjeçare.

c)  Për më tepër, nga puna përgatitore (shih paragrafin 37 më lart), të huajt, të cilët 
nuk ishin shtetas danezë, të lindur dhe të rritur në Danimarkë ose që erdhën në 
Danimarkë fëmijë të vegjël dhe të cilët kanë banuar në mënyrë të ligjshme në 
Danimarkë për 28 vite, do të përfitonin gjithashtu nga rregulli i përjashtimit 28 
vjeçar, kur të arrijnë moshën 28 vjeç ose pak pas kësaj.

d)  Shumica, nëse jo të gjithë personat, të cilët si z. Biao, kishin fituar shtetësinë 
daneze më vonë, nuk do të përfitonin nga rregulli 28-vjeçar, pasi përjashtimi do të 
zbatohej vetëm pasi të kalonin 28 vjet nga data kur personi i tillë bëhej me kombësi 
daneze. Qeveria ka shpjeguar se kjo nuk do të thotë, siç pohohet nga ankuesit, se 
personat në këtë kategori do të duhet de facto të presin 28 vjet para se të marrin 
bashkim familjar, pasi, për shembull, çiftet në situatën e ankuesve, të rritur në të 
njëjtin shtet dhe një prej tyre që fiton shtetësinë daneze më vonë, do të përmbushë 
përgjithësisht kërkesën e lidhjes pas tre vjetësh të marrjes së shtetësisë daneze 
ose pas 12 vjetësh të qëndrimit të ligjshëm (shih paragrafin 78 më lart). Gjykata 
vëren se shënimet përgatitore të rregullit 28-vjeçar nuk përmendën se rregulli 
28-vjeçar nuk do të kishte ndonjë efekt paragjykues në mënyrë jo proporcionale 
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ndaj personave që kishin fituar shtetësinë daneze më vonë, pasi që këta persona në 
çdo rast do të përmbushnin kriteret e kërkesës shtesë shumë më herët, dhe, siç u 
tha më lart, nuk ka statistika në këtë drejtim. Për më tepër, kërkesa shtojcë nuk do 
të konsiderohet automatikisht pas tre vjetësh nënshtetësie ose pas 12 vjetësh banim 
të ligjshëm. Për më tepër, vlen të përmendet se nëse një person fiton shtetësinë 
daneze (kategoria d) për shembull në moshën 28   vjeçare (dhe kështu pas 9 vitesh 
banim të ligjshëm në Danimarkë, shih paragrafët 14 dhe 30), në përgjithësi ai ose 
ajo do të  duhet të presë tre vjet para se kërkesa shtojcë të mund të konsiderohet e 
përmbushur. Megjithatë, një shtetas 28 vjeçar i lindur në Danimarkë, i cili banon 
në Danimarkë (kategoria b), do të lirohet nga kërkesa shtojcë menjëherë në moshën 
28   vjeçare dhe një 28 vjeçar emigrant i lindur në Danimarkë (kategoria a) do të 
lirohej gjithashtu nga kërkesa shtojcë menjëherë në moshën 28   vjeçare, edhe nëse 
emigranti kishte qëndruar në Danimarkë vetëm për një periudhë të shkurtër kohore. 
Prandaj, megjithëse personat që fitojnë shtetësinë daneze më vonë nuk mund të 
presin 28 vjet për t’u lejuar ribashkim familjar, por më shumë se tre vjet ose më 
shumë, kjo nuk e bën, sipas mendimit të gjykatës, heqjen e faktit se aplikimi 28- 
vjeçar kishte një efekt paragjykues mbi shtetasit danezë në situatën e ankuesit.

112. Gjykata gjithashtu konsideron se mund të supozohet në mënyrë të arsyeshme se së 
paku shumica dërrmuese e kategorive a) emigrantët danezë dhe kategoritë b) shtetasit 
danezë që kanë lindur dhe banojnë në Danimarkë, të cilët mund të përfitojnë nga rregulli 
28-vjeçar, zakonisht do të ishin me origjinë daneze, ndërsa kategoria d) personat që 
fitojnë shtetësi daneze më vonë, si Z. Biao, të cilët nuk do të përfitonin nga rregulli 
28-vjeçar, përgjithësisht do të ishin me origjinë të huaj etnike.

113. Nuk duhet të harrohet se të huajt në kategorinë c), dhe kështu personat me origjinë të 
huaj etnike, gjithashtu mund të përfitojnë nga rregulli 28-vjeçar, por kjo nuk ndryshon 
faktin se rregulli 28-vjeçar kishte efekt indirekt të favorizimit të shtetasve danezë 
me prejardhje etnike daneze dhe vendosjes në një disavantazh ose që ka një efekt 
paragjykues në mënyrë jo proporcionale ndaj personave të cilët, si kërkuesi i parë, kanë 
fituar shtetësinë daneze më vonë dhe të cilët kanë qenë me prejardhje etnike përveç asaj 
daneze (shih paragrafin 103 lart).

114. Barra e provës duhet të kalojë te Qeveria për të treguar se ndryshimi në ndikimin e 
legjislacionit ka ndjekur një qëllim legjitim dhe ishte rezultat i faktorëve objektivë që 
nuk lidhen me origjinën etnike (shih paragrafët 115 deri 137 më poshtë). Duke pasur 
parasysh faktin se asnjë ndryshim në trajtim i bazuar ekskluzivisht ose në një masë 
vendimtare mbi origjinën etnike të një personi nuk mund të justifikohet në një shoqëri 
bashkëkohore demokratike dhe një dallim në trajtim i bazuar ekskluzivisht në bazë të 
kombësisë lejohet vetëm në bazë të arsyeve bindëse ose shumë të forta (shih paragrafët 
93 dhe 94 më lart), i takon Qeverisë të parashtrojë arsye bindëse ose shumë të forta që 
nuk lidhen me origjinën etnike, nëse diskriminimi i tërthortë duhet të jetë në përputhje 
me Nenin 14 të marrë në lidhje me Nenin 8 të Konventës.
(ii) Legjitimiteti i qëllimit të ndjekur

115. Qeveria parashtroi se qëllimi i rregullës prej 28 vitesh kishte të bënte me një përjashtim 
nga kërkesa e lidhjes për ata që kishin lidhje të forta dhe të qëndrueshme me Danimarkën 
kur shihet nga një perspektivë e përgjithshme. Arsyetimi ishte se nuk do të ishte problem 
për t’u dhënë personave të tillë bashkim familjar me një bashkëshort të huaj, sepse këto 
të fundit normalisht do të integrohen me sukses në shoqërinë daneze. Në veçanti synimi 
ishte të siguroheshin që emigrantët danezë të ishin në gjendje të fitonin bashkim familjar 
në Danimarkë, pasi ky grup kishte qenë pa dashje dhe padrejtësisht të pa favorizuar nga 
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shtrëngimi i kërkesës shtojcë të futur në 2002. Më në fund, dhe në përgjithësi, rregulli 
28-vjeçar i përjashtimit nga kërkesa e shtojcës ka ndjekur qëllimin legjitim të kontrollit 
të imigracionit dhe përmirësimin e integrimit (shih paragrafin 79 më lart).

116. Ankuesit pretenduan se legjislacioni i kontestuar ishte futur qëllimisht për të synuar 
shtetasit danezë me prejardhje etnike ose kombëtare jo-daneze dhe kështu nuk kanë 
ndjekur një qëllim legjitim. Në lidhje me këtë, ata iu referuan gjetjeve të pakicës së 
Gjykatës Supreme (shih paragrafin 30 më lart).

117. Gjykata rithekson se kur bëhet fjalë për imigracionin, neni 8, i marrë vetëm, nuk mund 
të konsiderohet se i detyron një Shteti një detyrim të përgjithshëm për respektimin e 
zgjedhjes së një çifti të martuar për vendbanimin e tyre martesor ose për të autorizuar 
bashkimin familjar në territorin e tij. Sidoqoftë, në një rast që ka të bëjë me jetën familjare 
dhe me emigracionin, shkalla e detyrimeve të shtetit për të pranuar në territorin e saj, 
të afërmit e personave që banojnë atje, do të ndryshojnë sipas rrethanave të veçanta të 
personave të përfshirë dhe interesit të përgjithshëm (shih, ndër të tjera , Jeunesse kundër 
Holandës, përmendur më lart, § 107). Për më tepër, Gjykata, në shumë raste, ka pranuar 
se kontrolli i imigracionit, i cili shërben për interesat e përgjithshëm të mirëqenies 
ekonomike të vendit, ka ndjekur një qëllim legjitim në kuptim të nenit 8 të Konventës 
(shih, për shembull, Zakayev Dhe Safanova kundër Rusisë, nr. 11870/03, § 40, 11 Shkurt 
2010, Osman kundër Danimarkës, 38058/09, § 58, 14 Qershor 2011, JM kundër Suedisë 
(vendimi), nr 47509/13, § 40, 8 Prill 2014, dhe FN kundër Mbretërisë së Bashkuar 
(vendim), nr. 3202/09, § 37, 17 Shtator 2013).

118. Siç u tha, rasti në fjalë ka të bëjë me pajtueshmërinë me nenin 14 të Konventës së lexuar 
në lidhje me nenin 8, me rezultat që masat e kontrollit të imigracionit, të cilat mund të 
konstatohen të jenë në përputhje me nenin 8 § 2, duke përfshirë edhe kërkesat e qëllimit 
legjitim, Megjithatë mund të përbëjë një diskriminim të pajustifikuar në kundërshtim 
me nenin 14 të lexuar në lidhje me nenin 8. Duket se praktika gjyqësore për këto çështje 
është mjaft e rrallë. Në Hode dhe Abdi, (cituar më lart, § 53) Gjykata pranoi se dhënia 
e stimujve për grupe të caktuara të imigrantëve mund të përbëjë një qëllim legjitim për 
objektivat e nenit 14 të Konventës. Për më tepër, në Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali 
(cituar më lart, § 87), Gjykata gjeti të ligjshme qëllimin e cituar nga Qeveria për 
trajtimin e diferencuar në bazë të lindjes, përkatësisht “për të shmangur vështirësitë që 
gratë kanë në lidhje me Mbretërinë e Bashkuar nëse, për martesë, ata ishin të detyruar të 
lëviznin jashtë për të qëndruar me burrat e tyre “ose, me fjalë të tjera, të bënin dallimin 
e një grupi shtetasish, të cilët, duke parë nga perspektiva e përgjithshme, kishin lidhje të 
qëndrueshme dhe të forta me vendin.

119. Shumica e Gjykatës Supreme gjeti se rregulli 28-vjeçar kishte të njëjtin qëllim si 
kërkesa e lindjes në Mbretërinë e Bashkuar, e cila u pranua në Abdulaziz, Cabales dhe 
Balkandali (cituar më lart), përkatësisht të bëjnë dallimin e një grupi shtetasish të cilët, 
nga një perspektivë e përgjithshme, kishin lidhje të qëndrueshme dhe të forta me vendin 
(shih paragrafin 29 më lart).

120. Pakica e Gjykatës së Lartë, pa iu referuar në mënyrë të veçantë legjitimitetit të qëllimit 
të synuar, shprehu një qëndrim të qartë se dallimi i tërthortë në trajtimin midis shtetasve 
danezë të prejardhjes etnike daneze dhe shtetasve danezë me prejardhje tjetër etnike që 
rezultojnë nga zbatimi i rregullit 28-vjeçar ishte një pasojë e synuar (shih paragrafin 30 
më lart).

121. Gjykata konsideron se nuk është e nevojshme të merret një qëndrim i veçantë lidhur 
me pyetjen nëse diskriminimi i tërthortë, që ai ka gjetur në këtë rast, ishte një pasojë 
e synuar siç pretendohet nga ankuesit, ose nëse qëllimi i paraqitur nga Qeveria për 
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futjen e rregullit 28 vjeçar ishte e ligjshme për qëllimet e Konventës. Gjykata e sheh të 
përshtatshme në rrethanat e këtij rasti të kufizojë hetimin e saj për ekzistencën (ose jo) 
të arsyeve detyruese ose shumë të rënda që nuk lidhen me origjinën etnike për dallimin 
në trajtim, të një çështjeje që do të shqyrtohet më poshtë.
 (iii)  Arsyetimi i qëllimeve të ndjekura

122. Gjykata vëren se një nga synimet e futjes së rregullës 28 vjeçare (shih paragrafët 29, 
35 dhe 74 më lart) ishte se ndryshimi i mëparshëm i Ligjit të të Huajve në Korrik 2002, 
duke shtrirë kërkesën shtojcë për t’u zbatuar edhe për shtetasit danezë, u zbulua se 
kishin pasoja të padëshiruara për personat si shtetasit danezë që kishin vendosur të 
jetonin jashtë vendit për një periudhë të gjatë dhe që kishin krijuar një familje larg 
nga Danimarka dhe më pas kishin vështirësi në përmbushjen e kërkesës për lidhje 
me kthimin në vend. U konstatua se normalisht do të ishte një bazë për integrimin e 
suksesshëm të anëtarëve të familjes së të huajve danezë në shoqërinë Daneze, pasi 
shpesh ata do të mbanin lidhje të forta me Danimarkën, e cila përveç kësaj do të kalonte 
edhe bashkëshortin ose bashkëjetuesin si dhe fëmijët e bashkimit.

123. Do të kujtohej se puna përgatitore në lidhje me rregullën 28   vjeçare nënvizon se “qëllimi 
themelor i shtrëngimit të kushteve të lidhjes në vitin 2002”, respektivisht sigurimi i 
integrimit më të mirë të të huajve nuk do të humbasë duke prezantuar përjashtimin 
e përmendur. “Qëllimi themelor” i shtrëngimit të rregullit të lidhjes në vitin 2002 u 
përcaktua në punën përgatitore të atij ndryshimi (shih paragrafin 33 më lart).

124. Sipas mendimit të Gjykatës, materialet që kanë të bëjnë me procesin legjislativ tregojnë 
se qeveria dëshironte, nga njëra anë, të kontrollonte imigracionin dhe të përmirësonte 
integrimin në lidhje me “të huajt rezidentë dhe shtetasit rezidentë danezë me origjinë të 
huaj”, të cilit “modeli i përhapur i martesës” Ishte “të martohej me një person nga vendi 
i origjinës “ dhe, nga ana tjetër, të siguronte që kërkesa e lidhjes nuk kishte pasoja të 
paqëllimshme për “persona si shtetasit danezë që zgjodhën të jetonin jashtë vendit për 
një periudhë të gjatë dhe të cilët filluan një familje larg nga Danimarka “(shih paragrafët 
33 dhe 36 më lart).

125. Gjykata konsideron se arsyetimi i paraqitur nga qeveria për futjen e rregullës 28-vjeçare 
është në një masë të madhe bazuar në argumente mjaft spekulative, veçanërisht në 
kohën kur në përgjithësi mund të thuhet se një gjuhë e kombësisë daneze ka krijuar 
lidhje të tilla të forta me Danimarkën që bashkimi familjar me një bashkëshort të huaj 
ka një perspektivë për të qenë i suksesshëm nga pikëpamja e integrimit. Përgjigjja e 
kësaj pyetjeje nuk mundet, sipas mendimit të Gjykatës, të varet vetëm nga kohëzgjatja 
e shtetësisë, qoftë 28 vjet ose më pak. Prandaj, Gjykata nuk mund të ndjekë argumentin 
e Qeverisë se, për shkak se kërkuesi i parë kishte qenë një shtetas danez për vetëm dy 
vjet kur i është refuzuar bashkimi familjar, pasojat e sundimit 28 vjeçar nuk mund të 
konsideroheshin joproporcionale sa i përket gjendjes së tij. Ai vë në dukje se kjo linjë 
e arsyetimit duket se nuk lejon faktin se për të marrë shtetësinë daneze, ankuesi i parë 
kishte qëndruar në Danimarkë për të paktën nëntë vjet, kishte provuar aftësitë e tij në 
gjuhën daneze dhe njohuritë e shoqërisë daneze dhe ishte njohur me kërkesën për vetë 
mbështetje.

Më konkretisht, në Gusht 2004, kur Biao-s iu refuzua bashkimi familjar, jo vetëm 
që kishte qenë shtetas danez për rreth dy vjet, por ai kishte jetuar në Danimarkë për 
më shumë se dhjetë vjet, kishte qenë i martuar atje me një shtetase daneze për afro 
katër vite, kishte marrë pjesë në kurse të ndryshme dhe ka punuar atje për më shumë 
se gjashtë vjet, dhe është bërë me djalë më 6 Maj 2004, i cili ishte shtetas danez në 
bazë të nënshtetësisë së babait të tij. Asnjë nga këto elemente nuk ishte ose mund të 
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merrej parasysh në aplikimin e rregullit 28-vjeçar për ankuesin, edhe pse sipas mendimit 
të Gjykatës ato ishin me të vërtetë të rëndësishme kur vlerësonin nëse Z. Biao kishte 
krijuar lidhje të tilla të forta me Danimarkën që bashkimi familjar me një bashkëshort të 
huaj kishte perspektivë për të qenë i suksesshëm nga pikëpamja e integrimit.

126. Gjykata konstaton se disa nga argumentet e paraqitura nga Qeveria në rrjedhën e punës 
përgatitore në lidhje me ligjin i cili zgjati nga 1 Korriku 2002 detyrimin për t’u lidhur me 
banorët me shtetësi daneze (shih paragrafin 33 më lart), pasqyrojnë negativisht mënyrën 
e jetesës së Shtetasve danezë të origjinës etnike jo-daneze, për shembull në lidhje me 
“modelin e martesës” së tyre, i cili sipas qeverisë “kontribuon në mbajtjen e këtyre 
personave në një situatë ku ata, më shumë se të tjerët, përjetojnë probleme të izolimit 
dhe keq përshtatje në lidhje me shoqërinë daneze. Modeli në këtë mënyrë kontribuon 
në pengimin e integrimit të të huajve të sapo ardhur në Danimarkë”. Në lidhje me 
këtë, Gjykata do t’i referohet përfundimit të saj në Konstantin Markin kundër Rusisë 
(GC) (30078/06, §§ 142 143, GJEDNJ 2012 (ekstraktet)), se supozimet e përgjithshme 
të paragjykuara ose paragjykimet shoqërore mbizotëruese në një vend nuk ofrojnë 
justifikim të mjaftueshëm për një ndryshim në trajtim në bazë të gjinisë. Gjykata gjen se 
arsyetimi i ngjashëm duhet të zbatohet për diskriminimin ndaj shtetasve të natyralizuar.

127. Kështu, deri më tani, argumentet dhe materialet e paraqitura nga Qeveria në Gjykatë 
nuk kanë treguar që ndryshimi në trajtim që rrjedh nga legjislacioni i kundërshtuar ishte 
bazuar në faktorë objektivë që nuk kanë lidhje me origjinën etnike.

128. Në shqyrtimin gjyqësor të zbatimit të rregullës prej 28-vitesh ndaj ankuesve, shumica 
e Gjykatës Supreme të Danimarkës gjeti se përjashtimi ishte bazuar në një kriter 
objektiv dhe se mund të konsiderohej objektivisht i justifikuar për të zgjedhur një grup 
shtetasish me lidhje të tilla të forta me Danimarkën, kur vlerësohet nga një perspektivë 
e përgjithshme, se do të ishte e padobishme të krijohej bashkimi familjar. Arsyeja është 
se normalisht do të ishte e mundur që bashkëshorti i huaj ose bashkëjetuesi i një personi 
të tillë të integrohej me sukses në shoqërinë daneze. Për më tepër, ata gjetën se pasojat 
e rregullës 28-vjeçare nuk mund të konsideroheshin të shpërpjesëtuara për ankuesin e 
parë (shih paragrafin 29 më lart).

129.  Shumica u mbështet fuqimisht në gjykimin Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali (të cituar 
më lart), duke konsideruar se rrethanat faktike të rastit aktual në shumicën e aspekteve 
materiale ishin identike me ato të situatës së znj. Balkandali. Të dy këta të fundit dhe 
z. Biao mbërritën në vend si të rritur. Kërkesa e Biao-s për bashkim bashkëshortor 
iu refuzua kur ai kishte jetuar në Danimarkë për njëmbëdhjetë vjet, dy prej të cilëve 
si shtetas danezë. Aplikimi i zonjës Balkandali u refuzua pasi kishte qëndruar në 
Mbretërinë e Bashkuar për tetë vjet, dy prej të cilëve si shtetas britanik. Më tej, duke u 
mbështetur, ndër të tjera, në deklaratën (ibid, § 88) se “në përgjithësi ka arsye bindëse 
sociale për t’u dhënë trajtim të posaçëm atyre që kanë lidhje me një vend në të cilin 
kanë lindur”, shumica në Gjykatën Supreme gjeti, siç u tha më lart, se “kriteri 28 vjeçar 
i shtetësisë daneze kishte të njëjtin qëllim si kërkesa e lindjes në Mbretërinë e Bashkuar, 
e cila u pranua nga Gjykata në vendimin e vitit 1985 se nuk ishte në kundërshtim me 
Konventën: të dallonte një grup shtetasish të cilët, duke parë nga një perspektivë e 
përgjithshme, kishin lidhje të qëndrueshme dhe të forta me vendin “.

130. Sidoqoftë, Gjykata do të theksojë se ka gjetur se rregulli 28-vjeçar ka pasur efekt 
diskriminues indirekt në favorizimin e shtetasve danezë me prejardhje etnike daneze 
dhe vënien në disavantazh ose që ka një efekt jo proporcional me personat që kanë 
fituar shtetësinë daneze më vonë dhe të cilët ishin me origjinë etnike të ndryshme nga 
ajo daneze (shih paragrafin 113 më lart). Gjykata Supreme nga ana tjetër ka gjetur se 
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diskriminimi në fjalë ishte i bazuar vetëm në kohëzgjatjen e shtetësisë së një çështje që 
binte në kuadër të “statusit tjetër” brenda kuptimit të nenit 14 të Konventës. Prandaj, 
provat e proporcionalitetit të zbatuara nga Gjykata e Lartë ndryshonin nga prova që 
do të zbatohej nga kjo Gjykatë, e cila kërkon arsye bindëse ose shumë të fortë që nuk 
lidhen me origjinën etnike për të justifikuar efektin diskriminues indirekt të rregullës 
28-vjeçare (shih paragrafin 114) .

131. Në fushën e diskriminimit të tërthortë ndërmjet shtetasve të një shteti në bazë të origjinës 
etnike, është shumë e vështirë të pajtohet dhënia e trajtimit të veçantë me standardet dhe 
zhvillimet aktuale ndërkombëtare. Meqenëse Konventa është në radhë të parë një sistem 
për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, duhet t’i kushtohet vëmendje edhe kushteve të 
ndryshuara brenda Shteteve Kontraktuese dhe Gjykata duhet të përgjigjet, për shembull, 
për çdo konvergjencë në zhvillim lidhur me standardet që duhen arritur (shih Dhahbi 
kundër Italisë, nr 17120/09, § 47, 8 Prill 2014, Konstantin Markin, përmendur më lart, § 
126, dhe Fabris kundër Francës [GC], nr.16574 / 08, § 56, GJEDNJ 2013 (ekstrakte) ).

132. Gjykata vëren në lidhje me këtë që ankuesit u mbështetën në nenin 5 § 2 të Konventës 
Evropiane për nënshtetësinë. Vlen të përmendet se ajo është ratifikuar nga 20 shtete 
anëtare të Këshillit të Evropës, përfshirë Danimarkën (shih paragrafin 47 më lart). Për 
më tepër, në lidhje me nenin 5 § 2 të Konventës Evropiane për nënshtetësinë, Raporti 
Shpjegues (shih paragrafët 48 më lart) thekson se megjithëse nuk është një rregull i 
detyrueshëm që duhet ndjekur në të gjitha rastet, paragrafi ishte një deklaratë me qëllim, 
eliminimin e zbatimit diskriminues të rregullave në çështjet e kombësisë midis shtetasve 
që në lindje dhe shtetasve të tjerë, duke përfshirë personat e natyralizuar. Kjo sugjeron 
një tendencë të caktuar drejt një standardi evropian i cili duhet të shihet si një konsideratë 
relevante në rastin aktual.

133. Për më tepër, brenda Shteteve Anëtare të Këshillit të Evropës ekziston një shkallë e 
ndryshimit sa i përket kushteve për dhënien e bashkimit familjar (shih paragrafin 61 më 
lart). Megjithatë, nga 29 shtetet, do të dukej se nuk ka shtete që, si Danimarka, dallojnë 
ndërmjet grupeve të ndryshme të shtetasve të tyre kur bëhet fjalë për përcaktimin e 
kushteve për dhënien e ribashkimit familjar.

134. Lidhur me të drejtën e BE-së është e rëndësishme të theksohet se konkluzionet e 
Gjykatës, ndër të tjera, Ponomaroviovi (cituar më lart, § 54) dhe C. kundër Belgjikës 
(7 Gusht 1996, § 38, Raportet 1996 III) “Trajtimi preferencial i shtetasve të shteteve 
anëtare të Bashkimit Evropian ... mund të thuhet se bazohet në një justifikim objektiv 
dhe të arsyeshëm, sepse Bashkimi formon një rend të veçantë juridik, i cili ka krijuar 
më tej nënshtetësinë e vet” Trajtim mbi bazën e nënshtetësisë; Trajtimi jo i favorshëm 
i “shtetasve të lindur” në krahasim me “shtetasit që e kanë përfituar më vonë” ose 
diskriminim të tërthortë ndërmjet shtetasve të vendit në bazë të origjinës etnike. Gjykata 
gjithashtu thekson që në ligjin e BE-së për bashkimin familjar nuk bëhet asnjë dallim 
ndërmjet atyre që kanë fituar shtetësinë në bazë të lindjes dhe atyre që e kanë fituar atë 
me regjistrim ose natyralizim (shih paragrafin 87 më lart).

135. Rregullat për bashkimin familjar sipas ligjit të BE-së nuk u aplikuan për rastin e 
ankuesve në Gusht 2004 (shih paragrafin 58 më lart). Megjithatë, është e udhës të shihet 
legjislacioni i kontestuar danez në dritën e legjislacionit përkatës të BE-së. Duke pasur 
parasysh se ankuesi i parë ka lëvizur në Suedi, në bazë të Direktivës 2004/38 / EC të 
Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 29 Prill 2004 mbi të drejtën e qytetarëve të 
Bashkimit dhe anëtarëve të familjes së tyre për të lëvizur dhe për të jetuar lirisht brenda 
Territorit të Shteteve Anëtare dhe në bazë të vendimit të GJEDNJ-së të 25 Korrikut 
2008 në Metok kundër Ministrit të Drejtësisë, Barazisë dhe Reformës së Ligjit (shih 
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paragrafin 59 më lart), ankuesit dhe fëmija i tyre tani kanë një perspektivë suksesi në 
aplikimin në Suedi për një leje qëndrimi në Danimarkë.

136. Përveç kësaj, vlen të përmendet se organe të ndryshme të pavarura kanë shprehur 
shqetësimin se rregulli 28-vjeçar përbën diskriminim të tërthortë. Referenca është 
bërë, për shembull, në raportet e cituara nga Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe 
Intolerancës (ECRI) në të cilin shprehet (shih paragrafin 54, pika 49, më lart) se “ECRI 
është thellësisht i shqetësuar nga fakti se 28 vjet’ lidhjet për rregullin e Danimarkës 
përbëjnë diskriminim të tërthortë midis atyre që kanë lindur në Danimarkë dhe njerëzve 
që kanë fituar shtetësinë daneze në një fazë të mëvonshme.”; dhe “rregullin që personat 
që kanë mbërritur nënshtetësinë daneze ose janë mbi 28 ose 26 vjet, ose që kanë lindur 
në Danimarkë ose kanë ardhur në vend që fëmijë të vogël ose kanë qëndruar ligjërisht 
në vend, qoftë për më shumë se 28 ose 26 vjet, janë të përjashtuar nga këto kërkesa, 
gjithashtu rrezikon të mos ndikojnë në mënyrë jo proporcionale të danezëve jo-etnikë” 
(shih paragrafin 55, pika 129, më lart). Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit Racor 
(CERD), shprehu një shqetësim të ngjashëm (shih paragrafin 60, pika 15, më lart).

137. Komisioneri i Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut gjithashtu shprehu shqetësimin 
e tij lidhur me funksionimin e rregullit 28-vjeçar (shih paragrafin 49 më lart) dhe gjeti se 
ky rregull i vendos qytetarët danezë të natyralizuar në një disavantazh të konsiderueshëm 
në krahasim me shtetasit danezë të lindur në Danimarkë dhe deklaroi se “përjashtimi 
nga kushtet e lidhjeve të ngushta për një qytetar të natyralizuar, për të cilin gjendja në 
mënyrë të pashmangshme është më e vështirë për t’u përmbushur bazuar nga origjina 
e tij e huaj, në një kohë përbën, sipas mendimit tim, një kufizim të tepruar të së drejtës 
për jetë familjare dhe diskriminon qartë qytetarët danezë në bazë të origjinës së tyre në 
gëzimin e kësaj të drejte themelore ... “.
(iv)   Konkluzionet e Gjykatës

138. Në përfundim, duke pasur parasysh kufirin shumë të ngushtë të vlerësimit në rastin 
aktual, Gjykata konstaton se Qeveria nuk ka arritur të tregojë se ka arsye bindëse ose 
shumë të forta që nuk lidhen me origjinën etnike për të justifikuar efektin diskriminues 
indirekt 28 vjeçar. Ky rregull favorizon shtetasit danezë me prejardhje etnike daneze, 
dhe vendos në një disavantazh ose ka një efekt paragjykues në mënyrë jo proporcionale 
mbi personat që kanë fituar shtetësinë daneze më vonë dhe që kanë origjinën jo-daneze.

139. Nga kjo rrjedh se ka pasur shkelje të nenit 14 të lexuar në lidhje me nenin 8 të Konventës 
në rastin në fjalë.

II. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 8 TE KONVENTES 

140. Ankuesit u mbështetën gjithashtu në nenin 8 të Konventës, duke u ankuar se refuzimi 
për t’i dhënë kërkuesit të dytë një leje qëndrimi në Danimarkë shkeli të drejtën e tyre 
për respektimin e jetës familjare. Megjithatë, nën dritën e konkluzionit të përcaktuar 
në paragrafin e mëparshëm, Gjykata është e mendimit se nuk ka nevojë të shqyrtohet 
aplikimi veçmas sipas nenit 8 të Konventës.

III. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

141. Neni 41 i Konventës parashikon:
“Nëse Gjykata konstaton se ka pasur 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, nëse është e nevojshme, i akordon shpërblim të drejtë 
palës së dëmtuar.”
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A.  Dëmi

142.  Më 12 Korrik 2010, kur paraqitën kërkesën, ankuesit kërkuan kompensim për dëmin jo 
material pa specifikim të mëtejshëm.

143. Më 31 Maj 2011, ankuesit kërkuan 5,000 korona daneze (DKK) për dëmin jo material 
lidhur me shkeljen e pretenduar të nenit 8 të marrë vetëm dhe së bashku me nenin 14 të 
Konventës.

144. Më 14 Dhjetor 2012, ankuesit kërkuan kompensim për dëmin jo monetar, të barabartë 
me shumën e dhënë në Hode dhe Abdi (përmendur më lart, § 66), që ishte 6,000 euro. 
Ata deklaruan se kishin duruar vuajtjen dhe poshtërimin si rezultat i mërgimit të tyre të 
pretenduar në Suedi.

145. Para Dhomës së Madhe, më 15 Janar 2015, ankuesit kërkuan kompensim për dëmin jo 
material plus 84,000 euro për “gjatësinë e procedurës”. Për më tepër, ata i referoheshin 
kërkesës së tyre para Dhomës.

146. Qeveria parashtroi se gjetja e një shkeljeje në vetvete do të përbënte një plotësim të 
përshtatshëm për dëmin e pretenduar, në veçanti për shkak se ankuesit nuk u ndanë 
kurrë, përveç disa muajve pas martesës së tyre në vitin 2003, kur zonja Biao gjendej 
ende në Gana.

147. Gjykata thekson se në Hode dhe Abdi (cituar më lart, § 64), e cila gjithashtu kishte të 
bënte me shkeljen e nenit 14 në lidhje me nenin 8 të Konventës, ajo u dha ankuesve 
shumat që ata kishin kërkuar. Në çështjen në fjalë, Gjykata e konsideron të drejtë tu 
japë ankuesve shumën e njëjtë, përkatësisht 6,000 euro, në lidhje me dëmin jo material.

B.  Kostot dhe shpenzimet

148. Para Dhomës, ankuesit nuk kërkuan kompensim për kostot dhe shpenzimet. Duhet të 
theksohet, megjithatë, se në Danimarkë, në bazë të Ligjit mbi Ndihmën Juridike (Lov 
1999-12-20 nr.940, om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale 
klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner), ankuesve mund t’u 
ofrohet  ndihma juridike me qëllim të parashtrimit të ankesave dhe për procedurën para 
institucioneve ndërkombëtare bazuar në Konventat për të Drejtat  e Njeriut (shih, për 
shembull, Valentin kundër Danimarkës, nr 26461/06, § 82, 26 Mars 2009 dhe Vasileva 
kundër Danimarkës, nr 52792 / 99, § 50, 25 Shtator 2003).

149. Para Dhomës së Madhe, në vërejtjet e tyre të 15 Janarit 2015, ankuesit nuk kërkuan 
kosto dhe shpenzime.

150. Më 16 Prill 2015 ata pretenduan kostot dhe shpenzimet e bëra në procedurat e Konventës 
në shumën prej 398,437.50 DKK, që korrespondon me tarifat ligjore për një total prej 
187.5 orë pune, të kryera në periudhën 2010-2015. Pavarësisht dorëzimit të vonuar, 
Presidenti i Dhomës së Madhe vendosi të pranojë pretendimet ndaj dosjes (Rregulla 
60 § 2 e Rregullores së Gjykatës) pa paragjykuar vendimin e Dhomës së Madhe për 
kërkesën (Rregulli 60 § 3 i Rregullores së Gjykatës).

151. Ankuesit tashmë kanë marrë 388,330 DKK bazuar në ligjin e ndihmës juridike për të 
mbuluar shpenzimet ligjore që kanë ndodhur përpara Dhomës dhe Dhomës së Madhe, 
duke përfshirë DKK 5,634.70 për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe 3,258 DKK 
për të mbuluar shpenzimet e tjera.

152. Gjykata vëren se kërkesat e ankuesve në lidhje me procedurat e Dhomës së Madhe 
u pranuan pas afatit të përcaktuar në rregullin 60 § 2 (shih, për shembull, Ramsahai 
dhe të tjerë kundër Hollandës [GC], nr. 52391/99, § 376, GjEDNJ 2007 II). Vendimi i 
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Presidentit të Dhomës së Madhe për të pranuar pretendimet në dosje nuk ka paragjykuar 
ndonjë vendim që do të merret nga Dhoma e Madhe më pas nëse do të refuzohet padia 
në tërësi ose pjesërisht sipas Rregullës 60 § 3.

153. Në rastin në fjalë, ankuesit kanë marrë tashmë 388,330 DKK sipas Ligjit të Ndihmës 
Juridike. Në këto rrethana, dhe duke pasur parasysh natyrën e çështjes në fjalë, Gjykata 
është e bindur se ankuesit janë rimbursuar në mënyrë të mjaftueshme sipas ligjit të 
brendshëm dhe nuk sheh ndonjë arsye për t’u dhënë atyre kosto dhe shpenzime (shih, 
ndër të tjera, Söderman dhe të tjerë kundër Austrisë, 5786/08, § 125, GJEDNJ 2013, 
X të cituar më lart, § 163, Kurić dhe të tjerë kundër Sllovenisë [GC], nr 26828/06, § 
427, GJEDNJ 2012 (ekstraktet), Valentin kundër Danimarkës, cituar më lart, § 82, dhe 
Vasileva kundër Danimarkës, përmendur më lart, § 50).

C.  Interesi i munguar

154.  Gjykata e konsideron të përshtatshme që norma e interesit të vonuar duhet të bazohet në 
normën e kreditimit margjinal të Bankës Qendrore Evropiane, në të cilën duhet shtuar 
tre pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA,

1.   Vendosi, me dymbëdhjetë vota pro dhe pesë kundër se ka pasur shkelje të nenit 14 lexuar 
në lidhje me nenin 8 të Konventës;

2.  Vendosi, me katërmbëdhjetë vota pro dhe tre kundër se nuk ka nevojë të shqyrtojë 
kërkesën veç e veç sipas nenit 8 të Konventës të marrë vetëm;

3.  Vendosi, me dymbëdhjetë vota pro dhe pesë kundër,
(a)  se shteti i paditur duhet t’i paguajë kërkuesit, brenda tre muajve, 6,000 euro (gjashtë 

mijë euro) në lidhje me dëmin jo material, që do të konvertohen në kroner danez 
me normën e aplikueshme në datën e shlyerjes, plus çdo tatim që mund të jetë i 
ngarkueshëm;

(b)  që nga skadimi i tre muajve të sipërpërmendur deri në shlyerje, interesi i thjeshtë 
do të paguhet mbi shumën e mësipërme me një normë të barabartë me normën 
e kreditimit margjinale të Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së 
parazgjedhur plus tre pikë përqindjeje;

4.  Rrëzon, njëzëri, pjesën e mbetur të kërkesës së ankuesve për shpërblim të drejtë.

 Hartuar në gjuhën angleze dhe në frëngjisht, dhe mbajtur në një seancë dëgjimore në 
Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 24 Maj 2016.

Lawrence Early Işıl Karakaş 
         Këshilltar Ligjor Kryetar

Në pajtim me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
ankesat e poshtëshënuara në vijim i bashkëngjiten këtij vendimi:

(a)  Mendimi alternativ i gjyqtarit Pinto de Albuquerque;
(b) Mendimi pjesërisht alternativ i gjyqtarit Jäderblom;
(c)  Mendimi pjesërisht kundërshtues i gjyqtarëve Villiger, Mahoney dhe Kjølbro;
(d)  mendimi kundërshtues i gjyqtarit Yudkivska.

A.I.K. 
T.L.E.
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OPINION ALTERNATIV I GJYQTARIT PINTO DE ALBUQUERQUE 

1.   Ndërsa i jam bashkuar opinionit në gjetjen e një shkeljeje të nenit 8 të Konventës në 
lidhje me nenin 14, në rastin në fjalë, nuk mund të ndaj plotësisht arsyetimin në vendimin 
që shpie në një konstatim të tillë. Në veçanti, unë shpreh dyshime të konsiderueshme 
në lidhje me përfundimin se autoritetet kombëtare nuk synonin efektin diskriminues të 
zgjedhjes së politikave të bëra. Sipas mendimit tim, arsyetimi i dhënë nga pakica e tre 
prej shtatë anëtarëve në Gjykatën e Lartë Daneze, e cila përfshinte Presidentin, Torben 
Melchior, është shumë bindëse në këtë drejtim. Për më tepër, më duket se ka ardhur 
koha për të rishqyrtuar gjetjet dhe arsyetimet e parashtruara në Abdulaziz, Cabales 
dhe Balkandali, sidomos në lidhje me deklaratën e saj parimore të bërë më shumë se 
tridhjetë vjet më parë se “në përgjithësi ka arsye bindëse sociale për dhënien e posaçme 
të trajtimit për ata të cilëve lidhja me një vend rrjedh nga lindja në këtë vend322”. Sikur 
Gjykata të merrte këtë hap të mëtejshëm, ky rast mund të kishte dhënë rastin ideal 
për t’i dhënë fund qasjes së saj kasuiste ndaj çështjes së mprehtë të mbrojtjes së jetës 
familjare në kontekstin e politikës së migracionit dhe përkatësisht bashkimit familjar 
ose ribashkimit323. Për fat të keq nuk e bëri. Në mendimin e mëposhtëm do të parashtroj 
arsyet pse e gjej se rastet Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali nuk janë më të mira në 
dritën e zhvillimit të së drejtës ndërkombëtare dhe të jurisprudencës së Gjykatës.
Qëllimi i rishikimit nga ana e Gjykatës

2.   Në rastet e bashkimit familjar sipas nenit 8, vetëm ose në lidhje me nenin 14, pika 
përkatëse në kohë për vlerësimin e Gjykatës është momenti kur kërkuesi është prekur 
nga vendimi administrativ i brendshëm i refuzimit të dhënies së bashkimit familjar. Kjo 
mund të varet nga mjetet juridike vendase që duhet të shterohen, duke përfshirë nëse 
gjykatat e vendit duhet të bëjnë shqyrtimin e tyre në bazë të fakteve të përcaktuara nga 
autoriteti administrativ i shkallës së fundit. Sidoqoftë, Gjykata nuk përjashton marrjen 
parasysh të fakteve pas datës së vendimit të formës së prerë administrativ.

Në rastet e bashkimit familjar sipas nenit 8, vetëm ose në lidhje me nenin 14, pika 
përkatëse në kohë për vlerësimin e Gjykatës është momenti kur kërkuesi është prekur 
nga vendimi administrativ i brendshëm i refuzimit të dhënies së bashkimit familjar. Kjo 
mund të varet nga mjetet juridike vendase që duhet të shterohen, duke përfshirë nëse 
gjykatat e vendit duhet të bëjnë shqyrtimin e tyre në bazë të fakteve të përcaktuara nga 
autoriteti administrativ i shkallës së fundit. Sidoqoftë, Gjykata nuk përjashton marrjen 
parasysh të fakteve pas datës së vendimit administrativ të formës së prerë.324

3.  Në rastin në fjalë, vendimi përfundimtar i autoriteteve administrative ishte refuzimi 
i Ministrisë së Refugjatëve, Emigracionit dhe Çështjeve të Integrimit më 27 Gusht 
2004. Detyra e Ministrisë ishte vlerësimi i vendimit të Autoritetit të Huaj më 1 Korrik 
2003, duke marrë parasysh të gjitha faktet që kishin ndodhur që nga ky vendim. Pas 
kësaj, ankuesit nuk kanë aplikuar përsëri për bashkim familjar. Në vend të kësaj, më 
18 Korrik 2006, ata filluan procedurat civile kundër Ministrisë në Gjykatën e Lartë të 

322   Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali kundër Mbretërisë së Bashkuar, 28 Maj 1985, § 88, Seria A nr. 94.
323   Këto dy terma përdoren në mënyrë të ndërsjellë nga organizatat ndërkombëtare. Për shembull, Asambleja 
Parlamentare e Këshillit të Evropës (APKE) ka përdorur «bashkim familjar» në Rekomandimin 1686 (2004), por 
më shpesh «ribashkim familjar», si në Rekomandimin 1703 (2005) (shih instrumentet e listuara në § 23 më poshtë). 
Në «Njerëzit në lëvizje: Doracaku i termave dhe koncepteve të zgjedhura» (fq. 28), UNESCO përcakton «bashkim 
familjar» si «procesi i bashkimit të anëtarëve të familjes, veçanërisht fëmijëve, bashkëshortëve dhe vartësve të 
moshuar». Unë kam luftuar me pozitën e Gjykatës në këtë temë të vështirë tashmë në mendimin tim të veçantë në 
De Souza Ribeiro kundër Francës ([GC], nr. 22689/07, GJEDNJ 2012), nga perspektiva e së drejtës së migrantëve 
pa dokumente në jetën familjare.
324   Shih, mes autoriteteve të tjera, Jeunesse kundër Hollandës [GC], nr. 12738/10, §§ 116, 3 Tetor 2014.



337

Danimarkës Lindore. Si Gjykata e Lartë Lindore në vendimin e saj të 25 Shtatorit 2007 
ashtu dhe Gjykata Supreme në vendimin e saj të datës 13 Janar 2010, shqyrtoi refuzimin 
e Ministrisë në bazë të situatës së kërkuesve në kohën kur Ministria kishte marrë 
vendimin e saj, domethënë në Gusht 2004. Në rastin në fjalë, vendimi përfundimtar i 
autoriteteve administrative ishte refuzimi i Ministrisë së Refugjatëve, Emigracionit dhe 
Çështjeve të Integrimit më 27 Gusht 2004. Detyra e Ministrisë ishte vlerësimi i vendimit 
të Autoritetit të Huaj më 1 Korrik 2003, duke marrë parasysh të gjitha faktet që kishin 
ndodhur që nga ky vendim. Pas kësaj, ankuesit nuk kanë aplikuar përsëri për bashkim 
familjar. Në vend të kësaj, më 18 Korrik 2006, ata filluan procedurat civile kundër 
Ministrisë në Gjykatën e Lartë të Danimarkës Lindore. Si Gjykata e Lartë Lindore në 
vendimin e saj të 25 Shtatorit 2007 dhe Gjykata Supreme në vendimin e saj të datës 13 
Janar 2010, shqyrtuan refuzimin e Ministrisë në bazë të situatës së kërkuesve në kohën 
kur Ministria kishte marrë vendimin e saj, domethënë në Gusht 2004.

Para Dhomës së Madhe, Qeveria theksoi se ankuesit nuk kishin paraqitur një 
kërkesë të re për bashkim familjar në Danimarkë, edhe pse ata mund ta kishin bërë këtë. 
Sipas Qeverisë, kërkesa për lidhje familjare do të ishte përmbushur për ankuesit kur Z. 
Biao kishte banuar në mënyrë legale në Danimarkë për 12 vjet ose kur ka pasur shtetësi 
daneze për tre vjet dhe më 18 Korrik 2005 nëse periudha llogaritej nga 18 Korriku 1993 
(Kur z. Biao hyri në Danimarkë si azilkërkues), ose 1 Mars 2008 nëse llogaritej nga 1 
Marsi 1996 (kur kërkuesit të parë i është dhënë leja e qëndrimit), ose 22 Prill 2005 në 
qoftë se llogaritej nga 22 Prilli 2002 (kur atij iu dha Shtetësia daneze)325. Megjithatë, 
ankuesit nuk kanë aplikuar përsëri për ribashkimin e bashkëshortëve. Ligji danez 
nuk vendos një detyrim ndaj autoriteteve për të vlerësuar me vete dhe në mënyrë të 
vazhdueshme nëse personat të cilët më parë kanë refuzuar ribashkimin familjar mund të 
plotësojnë kërkesat në një moment më vonë. Një rivlerësim i tillë do të bëhej vetëm pas 
paraqitjes së një kërkese të re. Kështu, Qeveria pohoi se koha përkatëse për vlerësimin e 
Gjykatës për çështjen duhej të ishte 2004. Ankuesit nuk komentuan këtë çështje.

4.  Sipas mendimit tim, në parim, pika e përshtatshme në kohë për vlerësimin e Gjykatës 
është data 27 Gusht 2004, data e vendimit të Ministrisë së Refugjatëve, Emigracionit dhe 
Çështjeve të Integrimit. Kështu, fushëveprimi kohor i vlerësimit të Gjykatës përfshin 
hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 1204, datë 27 Dhjetor 2003, që paraqet rregullën 28-vjeçare, 
transferimin e vendbanimit të ankuesve në Suedi më 15 Nëntor 2003 dhe lindjen e djalit 
të ankuesit në Suedi më 6 Maj 2004. Megjithatë, çdo ngjarje që mund të ketë ndodhur 
pas Gushtit 2004 mund të konsiderohet gjithashtu për qëllime të vlerësimit të Gjykatës. 
Në këtë drejtim, vëren se ankuesit ende jetojnë me djalin e tyre në Malmö, Suedi, i 
cili që nga 1 Korriku i vitit 2000 është i lidhur me Kopenhagën në Danimarkë me një 
urë prej 16 km dhe se ankuesi i parë shkon çdo ditë në punë me tren nga Malmö në 
Kopenhagen. Një peshë e konsiderueshme duhet t’i jepet kësaj situate afatgjatë, e cila 
përfshin jo vetëm një shkallë të caktuar të sakrificës për ankuesin e parë, por edhe për 
djalin e tij, i cili është danez, nuk ka qenë në gjendje të jetojë me familjen në vendin e 
tij. Unë nuk mund të mbyll sytë për këtë sakrificë të familjes Biao.
 Baza e diferencimit të trajtimit

5.   Dallimi kryesor midis shumicës dhe pakicës në Gjykatën Supreme ishte zgjedhja e 
grupit me të cilin duhej krahasuar ankuesi i parë dhe si rrjedhojë nëse dallimi në trajtim 
bazohej, për qëllimet e nenit 14 të Konventës, për “statusin tjetër”, përkatësisht gjatësia e 

325   Megjithatë, vërejta se gjatë seancës së Dhomës së Madhe, Qeveria dukej se kishte një qëndrim të ndryshëm, duke 
sugjeruar që përjashtimi 12-vjeçar nuk do të ishte i zbatueshëm në atë kohë. Për më tepër, Qeveria gjithmonë ka 
refuzuar të marrë përsipër të lejojë ribashkimin familjar të zotit Biao në territorin kombëtar, edhe pse Autoriteti i të 
Huajve është nën autoritetin e tyre.
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kombësisë daneze, ose në” racën “ose origjinën etnike. Kujtojmë se shumica e Gjykatës 
Supreme të Danimarkës zbuloi se kishte pasur një ndryshim në trajtimin ndërmjet, në 
njërën anë, personat si Z. Biao, i cili ka qenë shtetas danez për më pak se 28 vjet dhe, 
nga ana tjetër, personat që kanë qenë shtetas danezë për më shumë se 28 vjet. Prandaj, 
ata e vlerësuan çështjen rreptësisht nga perspektiva e gjatësisë së kombësisë daneze të 
ankuesit të parë. Me fjalë të tjera, ata konsideronin se ankuesi i parë gëzonte “statusin 
tjetër” brenda kuptimit të nenit 14.

6.  Në kundërshtim me këtë kuptim të kufizuar dhe sipërfaqësor të çështjes, pakica në Gjykatën 
Supreme të Danimarkës shkoi shumë më tej në analizën e saj shumëdimensionale, duke 
vështruar përtej formulimit të dukshëm neutral të nenit 9 (7) të Ligjit për të Huajt. Ata 
zbuluan se rregulli 28-vjeçar kishte dy forma të diskriminimit indirekt. Megjithëse ligji 
zbatohej si për personat që kanë lindur shtetas danezë dhe për personat që kanë fituar 
shtetësinë Daneze më vonë, rëndësia e saj në realitet ndryshon shumë për dy grupet 
e shtetasve danezë. Për personat e lindur nga shtetas danezë, rregulli nënkuptonte se 
kërkesa për lidhje familjare  zbatohej deri sa të ishin 28 vjeç. Pas kësaj, ata ishin të 
përjashtuar nga kjo kërkesë. Për personat që nuk janë rritur në Danimarkë, të cilët 
kanë fituar shtetësinë daneze më vonë, rregulli nënkuptonte se kërkesa për bashkim 
familjar zbatohej deri në 28 vjet që nga data kur një person i tillë bëhej shtetas danez. 
Për shembull, ankuesi i parë, i cili u bë shtetas danez në moshën 31 vjeçare, do t’i 
nënshtrohej kërkesës për bashkim familjar deri në moshën 59 vjeçare. Rregulli 28 vjeçar 
preku personat që e fitonin shtetësinë daneze më vonë dhe me një ndikim shumë më të 
madh se sa personat e lindur me shtetësi daneze. Prandaj, rregulli 28-vjeçar rezultoi me 
një diferencë të tërthortë në trajtimin ndërmjet dy grupeve të shtetasve danezë.

Më e rëndësishmja, pakica në Gjykatën e Lartë të Danimarkës gjithashtu zbuloi se 
rregulli 28-vjeçar kishte një diferencë të tërthortë në trajtimin midis shtetasve danezë me 
prejardhje etnike daneze dhe shtetasve danezë me prejardhje tjetër etnike, pasi shumica 
dërrmuese e personave të lindur e me origjinë etnike daneze, ndërsa personat që fitojnë 
shtetësinë daneze më vonë përgjithësisht kanë origjinë tjetër etnike. Kështu pakica në 
Gjykatën Supreme e konsideroi rastin nga këndvështrimi se diferencat indirekte në 
trajtim ishin bazuar në “statusin tjetër” dhe në “racën” ose prejardhjen etnike.

7.  Unë do të theksoja se përcaktimi i këtyre çështjeve në lidhje me mënyrën se si trajtoheshin 
ndryshe ankuesit dhe nëse kjo diferencë ishte e bazuar në “statusin tjetër” ose “racën” 
ose origjinën etnike mund të ishte e përshtatshme për vlerësimin e rastit. Në dritën e 
praktikës gjyqësore të Gjykatës, shtetet gëzojnë në parim një kufi të gjerë vlerësimi 
kur bëhet fjalë për dallimet në trajtim që përfshijnë masa të përgjithshme të strategjisë 
ekonomike ose sociale326, ndërsa diferenca është e ngushtë kur diferenca bazohet në 
“kombëtare “, pasi që kjo e fundit kërkon” arsye shumë të rënda” për justifikim327. 
Përfundimisht, asnjë ndryshim në trajtim i bazuar ekskluzivisht ose në një masë 
vendimtare mbi “racën” ose origjinën etnike të një personi nuk mund të justifikohet 
në një shoqëri bashkëkohore demokratike, pavarësisht nga natyra e drejtpërdrejtë ose 
indirekte e masës diskriminuese328. Kjo pikë e parimit duhet të nënvizohet: natyra e 
tërthortë e një mase diskriminuese bazuar në “racën” ose bazën etnike nuk lejon një 

326   Shih, për shembull, Burden kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 13378/05, § 60, GJEDNJ 2008, dhe Stec 
dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 65731/01 dhe 65900/01, §§ 51-52, GJEDNJ 2006-VI.
327   Shih, për shembull, Gaygusuz kundër Austrisë, 16 Shtator 1996, § 42, Raportet e vendimeve dhe aktgjykimeve 
1996 IV; Koua Poirrez kundër Francës, nr. 40892/98, § 46, GjEDNJ 2003-X; Dhe Andrejeva kundër Letonisë [GC], 
nr. 55707/00, § 87, GJEDNJ 2009.
328   Shih D.H. dhe të Tjerë kundër Republikës Çeke [GC], nr. 57325/00, § 176, GJEDNJ 2007-IV, dhe Timishev 
kundër Rusisë, nr. 55762/00 dhe 55974/00, § 58, GJEDNJ 2005-XII
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kriter më pak të rreptë të vlerësimit sesa diskriminimi i drejtpërdrejtë bazuar në të 
njëjtën bazë. Diskriminimi racor ose etnik është kaq i padurueshëm dhe degradues 
se asnjë ligj, rregullore apo politikë publike që shkakton ose nxit një diskriminim të 
tillë mund të justifikohet, pavarësisht nëse diskriminimi është i drejtpërdrejtë ose i 
tërthortë dhe pavarësisht nga ndonjë qëllim i provuar ose i paprovuar diskriminues. Një 
paralajmërim i madh duhet t’i shtohet këtij parimi: masat e “diskriminimit pozitiv” në 
favor të një grupi të pafavorizuar njerëzish bazuar në një karakteristikë racionale ose 
etnike të identifikueshme mund të pranohen kur një ligj, rregullore ose politikë e tillë 
është thelbësore për t’i dhënë fund ose për ta zbutur diskriminim de facto në gëzimin e 
një të drejte të Konventës.329 
Qëllimi i diferencimit të trajtimit

8.   Shumica e Gjykatës Supreme të Danimarkës e gjeti të vërtetuar se qëllimi i rregullit 
28 vjeçar të përjashtimit ishte të bënin dallimin e një grupi shtetasish, të cilët, duke 
parë nga një perspektivë e përgjithshme, kishin lidhje të qëndrueshme dhe të forta me 
vendin e tyre. Me fjalë të tjera, qëllimi i ligjit ishte sigurimi i trajtimit pozitiv në favor 
të personave që kishin qenë shtetas danezë për 28 vjet ose që nuk ishin shtetas danezë, 
por që ishin lindur ose rritur në Danimarkë dhe kishin qëndruar atje legalisht për 28 
vjet, duke qenë se ky grup konsiderohej të kishte lidhje të tilla të forta me Danimarkën, 
kur vlerësohej nga një këndvështrim i përgjithshëm, që nga pikëpamja e integrimit të 
mos ishte problematike, t’u jepte atyre ribashkim familjar me një bashkëshort të huaj 
ose bashkëjetues në Danimarkë. Megjithatë, në gjetjen e arsyetimit për një ndryshim 
të tillë në trajtim, shumica e Gjykatës Supreme pranoi, në një gjuhë shumë të qartë, se 
supozimi i Qeverisë se një shtetas që kishte 28 vjet shtetësi daneze do të kishte lidhje 
më të ngushta familjare me Danimarkën sesa një shtetas që ka pasur shtetësi daneze për 
një periudhë më të shkurtër nuk mund të kalojë provën e realitetit:

 “Në përgjithësi, një person 28 vjeçar i cili ka shtetësinë daneze që prej lindjes, 
do të ketë lidhje familjare më të forta me Danimarkën dhe njohuri më të madhe në 
shoqërinë daneze sesa një 28 vjeçar, i cili, si - [ankues i parë], i krijoi lidhjet e tij me 
shoqërinë daneze vetëm kur u bë një person i rritur. Kjo vlen edhe për shtetasit danezë 
që kanë qëndruar jashtë vendit për një periudhë më të shkurtër apo më të gjatë, për 
shembull në lidhje me arsimin ose punën. ... Edhe pse është e mundur që një shtetas që 
ka pasur shtetësinë daneze për 28 vjet në fakt mund të ketë lidhje familjare më të dobëta 
me Danimarkën sesa një shtetas që ka pasur shtetësinë daneze për një periudhë më të 
shkurtër, kjo nuk nënkupton që rregulli 28-vjeçar duhet të hiqet në bazë të Konventës.”

9.   Vlen të përmendet se Qeveria, në faqen 27 të Vëzhgimeve të saj të 15 Janarit 2015, iu 
përmbajt pozitës së shumicës së Gjykatës Supreme:

“Qeveria kështu ndan mendimin e Gjykatës së Lartë se një 28 vjeçar, i cili ka lindur 
me shtetësi daneze në përgjithësi, ka lidhje më të forta dhe më të sinqerta familjare me 
Danimarkën dhe njohuri më të madhe në shoqërinë daneze sesa një person 28 vjeçar i 
cili, ankuesi i parë, erdhi vetëm në Danimarkë si një i ri ose një i rritur. Shtetasit danezë, 
të cilët kanë qëndruar jashtë vendit për një periudhë të shkurtër apo të gjatë për arsimim 
ose për qëllime pune, duhet të konsiderohen të mbajnë një kërkesë për bashkim familjar 
të tillë. Siç është përmendur në punimet përgatitore, kjo mund të bëhet kur ata flasin 
gjuhën  daneze në shtëpi, shkojnë me pushime në Danimarkë, lexojnë gazetat daneze 
rregullisht etj. Kështu, normalisht do të ketë bazë për një integrim të suksesshëm të 

329   Shih mendimin tim të veçantë në Vallianatos dhe të tjerë kundër Greqisë [GC], nr. 29381/09 dhe 32684/09, 
GJEDNJ 2013; Gjithashtu Stec dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 65731/01 dhe 65900/01, §§ 61 
dhe 66, GJEDNJ 2006-VI, dhe Wintersberger kundër Austrisë (vendim), nr. 57448/00, 27 Maj 2003. 
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anëtarëve të familjeve të emigrantëve daneze në shoqërinë daneze “.
10.  Ky është një qëndrim i vazhdueshëm nga ana e qeverisë daneze, pasi ajo është 

mbështetur edhe në forume të tjera ndërkombëtare. Në raportet e paraqitura nga Shtetet 
Palë sipas nenit 9 të Konventës Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave 
të Diskriminimit Racor (raportet periodike të shtatëmbëdhjetë shteteve palë të vitit 
2005330), Qeveria u shpreh:

“Sipas shënimeve shpjeguese në lidhje me gjendjen aktuale të lidhjeve, integrimi 
është veçanërisht i vështirë në familjet ku brez pas brezi i merr bashkëshortët e tyre në 
Danimarkë nga vendi i tyre i origjinës ose prindërit e tyre. Midis të huajve dhe shtetasve 
danezë me origjinë të huaj që jetojnë në Danimarkë, ekziston një tendencë e përhapur 
për t’u martuar me një person nga shteti i tij i origjinës, ndër arsyet tjera për shkak të 
presionit prindëror.”

Në shqyrtimin e raporteve të paraqitura nga shtetet palë sipas nenit 18 të Konventës 
për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (raporti i gjashtë 
periodik i shteteve palë331), Qeveria Daneze deklaroi:

“Kërkesa për ribashkimin familjar prej 24 vjetësh dhe përpjekjet për të luftuar 
martesën me kontratë kundër dëshirës së një personi

Ligji nr. 365, datë 6 Qershor 2002 për ndryshimin e Ligjit për të Huajt, Aktin e 
martesës dhe aktet e tjera përfshin, inter alia, ndryshimet e mëposhtme të kushteve për 
ribashkimin e bashkëshortëve:
-  Ribashkimi i bashkëshortëve në përgjithësi nuk do të lejohet nëse njëri nga 

bashkëshortët është nën moshën 24 vjeç.
-  Ribashkimi i bashkëshortëve në përgjithësi nuk do të lejohet nëse duhet të 

konsiderohet e dyshimtë se martesa është kontraktuar ose bashkëjetesa është 
krijuar me dëshirën e të dy palëve.
Ministria e Refugjatëve, Emigracionit dhe Çështjeve të Integrimit nuk gjen shkak 

të duhur për të revokuar rritjen në vitin 2002 në kufirin e moshës për ribashkimin e 
bashkëshortëve nga 18 në 24 vjeç. Qëllimi i kërkesës është përcaktuar më poshtë.

Si më poshtë, Ministria e Refugjatëve, Emigracionit dhe Çështjeve të Integrimit 
në vitin 2003 ka bërë përpjekje të mëtejshme ligjore kundër martesave të kontraktuara 
me forcë ose nën presion ndaj dëshirës së një partie. Përveç përpjekjeve ligjore, qeveria 
Daneze më 15 Gusht 2003 nisi një plan veprimi për vitet 2003-2005 për martesat e 
detyruara, kuazi-të forcuara dhe rregulloi martesa që përmbanin 21 iniciativa për:
•  Parandalim të martesave të detyruara
•  Të shkurajojë bashkimet familjare të palumtura në bazë të martesave të rregulluara
•  Të kontribuojë në integrimin më të mirë dhe rritjen e barazisë gjinore
•  Të ndihmojë të rritet fokusi në problemet martesore të të rinjve të pakicave etnike 

në Danimarkë
•  Të shpërndajë informacion në fusha të fokusit për të gjithë ata që vijnë në kontakt 

me pakicat etnike, si mjekët, punonjësit socialë, vizitorët shëndetësorë dhe 
mësuesit.
Me planin e veprimit, Qeveria Daneze dëshiron të përqendrohet në zgjedhjen e 

lirë, mbrojtjen e individit dhe barazinë gjinore dhe masat parandaluese për të siguruar 
që asnjë person nuk është i detyruar apo i shtyrë në një martesë kundër vullnetit të tij. 
Qeveria daneze ka ndarë fonde për të ofruar mbështetje financiare për iniciativat që 
synojnë zbatimin e planit të veprimit. Ligji nr. 365, datë 6 Qershor 2002, nxori rregullin 

330   CERD/C/496/Add.1.
331   CEDAW/C/DNK/6, 4 Tetor 2004, faqe 62-63.
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e përgjithshëm se martesat e pa kontraktuara me dëshirën  e të dy palëve nuk mund 
të rezultojnë në ribashkim bashkëshortor, si dhe një kërkesë për bashkim familjar në 
moshën 24 vjeçare për të dy palët para se të mund të jepet ribashkimi bashkëshortor.

Qëllimi i këtyre ndryshimeve dhe i kushteve të tjera për ribashkimin e bashkëshortëve 
të përfshirë në ligj është kufizimi i numrit të të huajve të ribashkuar me familjet e tyre 
për të luftuar problemet e integrimit dhe për të rritur përpjekjet për të luftuar martesat e 
kontraktuara kundër dëshirës së të rinjve.

Duke paraqitur një kërkesë moshe 24 vjeçare për të dyja palët, Qeveria dëshiron 
të zvogëlojë rrezikun e martesave të detyruara dhe martesave të rregulluara që synojnë 
të sjellin bashkim familjar. Sa më i vjetër është një person, aq më mirë ai ose ajo mund 
t’i rezistojë presionit nga familja ose të tjerët për të kontraktuar një martesë kundër 
vullnetit të tij. Qëllimi i kërkesës për moshën është që të mbrojë të rinjtë nga presioni 
në lidhje me tkurrjen e martesave, duke i liruar të rinjtë nga presioni për t’i shpjeguar 
autoriteteve të emigracionit se ata dëshirojnë ribashkimin e bashkëshortëve, edhe pse në 
të vërtetë ky nuk është aspak rasti . “

11.  Për më tepër, megjithëse Qeveria është në dijeni të faktit se nuk ka prova të drejtpërdrejta 
statistikore për ndonjë korrelacion ndërmjet futjes së limitit të moshës dhe numrit 
të martesave të detyruara, ata mbajnë një raport statistikor vjetor, “Tal og fakta - 
befolkningsstatistik om udlændinge”, botuar nga Ministria e Refugjatëve, Emigracionit 
dhe Çështjeve të Integrimit me qëllim të vlerësimit të modeleve të martesës midis 
emigrantëve dhe pasardhësve të tyre. Për shembull, botimi i vitit 2006 i referohet 
tabelës 12.2 të statistikave mbi moshën e martesës nga viti 1999 deri në vitin 2005 
dhe në tabelën 12.3 për martesat e kontraktuara në vitet 2001, 2003 dhe 2005 ndërmjet 
emigrantëve dhe pasardhësve të tyre nga vendet jo-perëndimore që jetojnë në Danimarkë 
dhe statusin e bashkëshortit të tyre (nëse ky i fundit jetonte jashtë vendit, një shtetas 
danez, një emigrant ose pasardhës i një emigranti), duke u shpjeguar më parë se “vendet 
jo-perëndimore” janë vende të tjera përveç Shteteve të Bashkimit Evropian, Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës, Kanada, Australia, Zelanda e Re, Andorra, Lihtenshtajni, 
Monako, San Marino, Zvicra dhe Vatikani.

12.  Pakica në Gjykatën e Lartë tregoi natyrën e gabuar të arsyetimit të shumicës duke 
krahasuar situatën e kërkuesve me atë të personave që kanë lindur shtetas danezë dhe 
kanë qenë shtetas danezë për 28 vjet, por që nuk janë rritur në Danimarkë. Në mbështetje 
të tyre ata deklaruan:

 “Megjithatë, kur vlerësohet nëse dallimi në trajtim i nënkuptuar nga rregulli 
28 vjeçar mund të konsiderohet i justifikuar objektivisht, nuk është e mjaftueshme të 
krahasohen personat që nuk janë rritur në Danimarkë, të cilët fitojnë shtetësinë daneze 
më vonë me grupin e madh të personave që kanë lindur shtetas danezë dhe u rritën 
gjithashtu në Danimarkë. Nëse përjashtimi nga kërkesa për bashkim familjar ishte e 
justifikuar vetëm për grupin e fundit të shtetasve danezë, përjashtimi duhet të ishte i 
kufizuar ndryshe. Elementi vendimtar duhet të jetë një krahasim me personat që kanë 
lindur shtetas danezë dhe kanë qenë shtetas danezë për 28 vjet, por që nuk janë rritur në 
Danimarkë dhe ndoshta nuk kanë mundur të qëndrojnë në Danimarkë. Sipas mendimit 
tonë, nuk mund të konsiderohet një fakt që nga një perspektivë e përgjithshme ky grup 
i shtetasve danezë ka lidhje familjare më të forta me Danimarkën sesa personat që kanë 
fituar shtetësinë daneze pas hyrjes dhe qëndrimit në Danimarkë për një numër të caktuar 
vitesh.

13.  Për më tepër, diferencimi i kundërshtuar reflekton dhe përforcon një stereotip negativ 
të mënyrës së jetesës të të huajve rezidentë dhe shtetasve danezë me prejardhje etnike 
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jo-daneze, përkatësisht për sa i përket modelit të martesës së tyre. Ndërsa pakica në 
Gjykatën e Lartë me të drejtë theksoi:

 “Kur kërkesa shtojcë u prezantua me ligjin nr. 424, datë 31 Maj 2000, të gjithë 
shtetasit danezë ishin të përjashtuar nga kërkesa për bashkim familjar. Ligji nr. 365, 
datë 6 Qershor 2002, e bëri kërkesën për bashkim familjar në përgjithësi të zbatueshme 
edhe për shtetasit danezë. Për sa i përket arsyes për këtë, puna përgatitore në lidhje 
me këtë ligj thotë, ndër të tjera: “Me të huajt rezidentë dhe shtetasit danezë me 
origjinë të huaj është një model i përhapur i martesës për t’u martuar me një person 
nga vendet e tyre të origjinës, ndër arsyet tjera për shkak të presionit të prindërve ... 
Qeveria konstaton se kërkesa e lidhjes familjare ashtu siç është formuluar sot, nuk merr 
parasysh mjaftueshëm ekzistencën e këtij modeli martesor midis të huajve rezidentë 
dhe shtetasve danezë rezidentë me prejardhje të huaj. Kështu ka edhe shtetas danezë 
që nuk janë të integruar mirë në shoqërinë daneze dhe ku integrimi i një bashkëshorti 
të sapo ardhur në Danimarkë mund të sjellë probleme të mëdha. “Me ligjin nr. 1204, 
datë 27 Dhjetor 2003, aplikimi i kërkesës për bashkim familjar  të shtetasve danezë u 
kufizua me rregullën 28   vjeçare dhe puna përgatitore në lidhje me Ligjin deklaroi se 
qëllimi ishte, ndër të tjera, ‘të sigurohej që emigrantët danezë me lidhje të forta dhe të 
qëndrueshme me Danimarkën në formën e së paku 28 viteve të nënshtetësisë daneze do 
të jetë në gjendje të marrë bashkimin bashkëshortor në Danimarkë’. Nën dritën e këtyre 
shënimeve, konsiderohet një fakt që dallimi i tërthortë në trajtimin midis shtetasve 
daneze me prejardhje etnike daneze dhe shtetasve danezë me prejardhje tjetër etnike pas 
rregullit 28-vjeçar është një pasojë e synuar “.

14.  Pajtohem me pakicën në Gjykatën Supreme se dallimi në trajtimin e synuar nga rregulli 
28-vjeçar është i bazuar në një diferencim etnik të një grupi shtetasish danezë.332 Në 
vend që të favorizonte një grup shtetasish që kishin qenë shtetas danezë për 28 vjet, ku 
përfshiheshin emigrantët danezë, qeveria në të vërtetë po synonte një grup shtetasish 
të natyralizuar dhe të origjinës etnike të ndryshme nga ajo daneze. Rregulli 28-vjeçar 
kishte pasoja të synuara për të krijuar një dallim në trajtimin midis shtetasve danezë me 
prejardhje etnike daneze dhe shtetasve danezë me origjinë tjetër etnike, sepse de facto 
shumica dërrmuese e personave të lindur në Danimarkë ka prejardhje etnike daneze, 
ndërsa personat që kanë fituar shtetësinë daneze më vonë, në përgjithësi do të jenë 
me origjinë të huaj etnike. Unë gjithashtu pajtohem me ta kur arrijnë në përfundimin 
se rregulli 28-vjeçar prek personat që kishin fituar shtetësinë daneze më vonë me një 
ndikim shumë më të madh se personat e lindur me shtetësi daneze. Në të vërtetë, shanset 
për shtetasit danezë për ribashkim me një bashkëshort të huaj në Danimarkë dhe krijimi 
i një familjeje atje ishin dukshëm më të vogla dhe, me sa duket, pothuajse zhgënjyese, 
ku partneri me banim kishte fituar shtetësinë daneze 333si një i rritur.

15.  Fakti që përputhshmëria e Konventës me kërkesat e lidhjes dhe rregullave 28-vjeçare 
ishin vlerësuar nga Qeveria para se të futeshin ligjet në Parlament dhe vetë Parlamenti, 
dukshëm nuk e përjashton faktin se vlerësimi i tyre mund të jetë i gabuar. Ushtrimi 
thjesht procedural i rishikimit qeveritar apo parlamentar i legjislacionit para miratimit 
të tij dhe shqyrtimit pasues gjyqësor të të njëjtit legjislacion nuk e kufizon përgjegjësinë 
mbikëqyrëse të Gjykatës. Pavarësisht nga thellësia e diskutimit ligjor dhe politik të 

332   Kjo ishte gjithashtu kërkesa kryesore e ankuesve gjatë seancës së Dhomës së Madhe, domethënë se Qeveria 
kishte krijuar një “klasë të parë” të emigrantëve etnikë dhe një “klase të dytë” të shtetasve jo-danezë nga vendet 
jo-perëndimore.
333   Siç pranoi Gjykata e Lartë, në praktikë, megjithatë, rregulli mund të nënkuptojë që një shtetas danez me prejardhje 
të huaj do të plotësojë vetëm rregullin 28-vjeçar më vonë se sa do të ishte rasti për një shtetas me prejardhje daneze. 
Kur zbatohet, rregulli mund të nënkuptojë një diskriminim të tërthortë “(shih paragrafin 26 të vendimit). 



343

vendit, përsëritja e rishikimeve të ndryshme parlamentare, administrative apo edhe 
gjyqësore të legjislacionit të kundërshtuar nuk zgjeron në vetvete margjinën e vlerësimit 
të Shtetit, përndryshe do të ishte shumë e lehtë të fshihej prapa një kompleksi artificial 
dhe procedurës së zgjatur të birësimit në familje.

16.  Në rastin në fjalë, qeveria u vendos në pozicionin e vështirë për të plotësuar barrën e 
provës me dëshmi statistikore mbledhja e të cilave në vetvete do të shkelte Konventën, 
duke pasur parasysh qëllimet e tyre politike të motivuara etnikisht. Sidoqoftë, nuk është 
paraqitur asnjë provë statistikore e testuar shkencërisht nga ana e Qeverisë për ankesat 
e tyre për mënyrën e jetesës së të huajve rezidentë dhe shtetasve rezidentë danezë me 
origjinë të huaj334.

17.  Argumenti i kundërt, që ka një bazë të pamjaftueshme për të thënë se perspektiva e 
bashkimit familjar është zhgënjyese në praktikë dhe për këtë arsye ankuesit do të 
kishin një perspektivë të mirë për të marrë ribashkimin bashkëshortor nëse kishin pritur 
disa vjet para aplikimit, është logjikisht dhe në mënyrë etike e papranueshme. E meta 
logjike është flagrante. Logjikisht, kjo linjë e argumentit nuk qëndron deri në shqyrtim, 
thjesht sepse bazohet në të ashtuquajturën “gabim i paditurisë”, një argumentum ad 
ignorantiam, ku një propozim (ankuesit kishin një perspektivë të mirë për të marrë 
ribashkimin e bashkëshortëve) është i vërtetë sepse ajo ende nuk është provuar që të jetë 
i rremë. Gabimi etik nuk është më pak i dukshëm. Duke supozuar një fakt të pasigurt 
(se ankuesit mund të kishin përmbushur kërkesën bashkëngjitur në përgjithësi në “pak 
vite”), kjo linjë argumenti shmanget duke u përballur me një realitet të caktuar (që 
familja Biao do të duhej të priste derisa ankuesi i parë 59 vjeç para se të mund të jetonin 
së bashku në Danimarkë).

18.  Qeveria nuk ka arritur të mbështesë në asnjë mënyrë objektive që danezët nga lindja 
të kenë një “njohuri më të madhe në shoqërinë daneze” sesa personat që u vendosën 
në Danimarkë në rininë e tyre ose të rritur. Për më tepër, qeveria supozon, pa ndonjë 
arsye objektive, se danezët e lindur në Danimarkë që jetojnë jashtë vendit “shpesh kanë 
mbajtur lidhje të forta me Danimarkën, të cilat gjithashtu i komunikohen bashkëshortit 
ose bashkëjetuesit të tyre dhe çdo fëmije”. Për më tepër, supozimi i thjeshtë se njerëzit 
që kanë qenë shtetas danezë për 28 vjet janë në një pozitë më të mirë për të ribashkuar 
familjen e tyre në Danimarkë sesa ata që kanë qenë shtetas danezë për më pak se 28 
vjet është gjithashtu arbitrar. Në fund të fundit, stereotipi që të huajt rezidentë dhe 
shtetasit danezë me origjinë të huaj janë të pafuqishëm, të rinjtë, të cilët ose detyrohen 
të martohen me personat nga vendi i tyre i origjinës ose tentojnë të angazhohen në një 
model martesash “të përhapur” të një lloj kulture brezat më vonë që ndërtojnë familje 
“të pakënaqura”, kanë “probleme martesore” dhe nuk integrohen mirë në shoqëri, nuk 
konfirmohen nga ndonjë dëshmi objektive. Në të shumtën, politika e kontestuar për 
ribashkimin e familjes bazohet në një amalgamë të zymtë të supozimeve të gabuara dhe të 
njëanshme, të cilat paraqesin imazhin sureal të të huajve rezidentë dhe shtetasve danezë 
me origjinë të huaj që jetojnë në Danimarkë dhe më konkretisht - dhe më shqetësuese 
- “Vende jo-perëndimore”, në kontrast me një imazh të idealizuar të danezëve gjithnjë 
besnikë, të lindur në Danimarkë, të cilët jetojnë jashtë vendit. Për ta thënë hapur, rasti i 
qeverisë nuk është i dobët për faktet, por thjesht nuk është krijuar.
Paligjshmëria e diferencimit të trajtimit sipas ligjit të përgjithshëm ndërkombëtar

19.   Shumica e Dhomës së Madhe u ndalua, në paragrafin 121 të vendimit, të bënte një 

334   Askush nuk duhet të harrojë kritikën e drejtë të Dhomës së Madhe drejtuar Qeverisë për mungesën e të dhënave 
statistikore përkatëse në rastin aktual (shih paragrafët 84, 85, 118 dhe 133 të vendimit). CEDAW gjithashtu vuri në 
dukje mungesën e statistikave mbi martesës e detyruar në komentin përmbyllës të vitit 2006.
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deklaratë të qartë për çështjen kryesore të “legjitimitetit të qëllimit të ndjekur” nga 
legjislacioni i brendshëm, megjithëse kishin të gjitha elementet e nevojshme për ta bërë 
këtë. Asnjë arsye nuk është dhënë. Megjithatë, një opsion i tillë metodologjik i arsyetuar 
ka dhënë një shpjegim, pasi që çështja e legjitimitetit të qëllimit të legjislacionit nuk duhet 
të ngatërrohet me atë të arsyetimit të masës së diferencimit. Në të vërtetë, vendosja e një 
qëllimi të paligjshëm do të kishte bërë të panevojshme çdo vlerësim të mëvonshëm të 
arsyetimit të tij. Megjithatë, e njëjta shumicë theksoi në mënyrë elokuente, në paragrafin 
126 të aktgjykimit, se masa e kundërshtuar kishte një sfond ideologjik të njëanshëm, 
stereotipi negativ. Mendimi i ndrojtur, i vetëpërmbajtur në paragrafin 121 të aktgjykimit 
u anashkalua me deklaratën e hapur dhe të drejtpërdrejtë të bërë në paragrafin 126.

20.  Sipas mendimit tim, pasi kisha vendosur tashmë që rregulli 28-vjeçar kishte për qëllim 
trajtimin e shtetasve danezë ndryshe sipas tipareve të tyre racore dhe etnike, kjo do të 
ishte e mjaftueshme për të gjetur një shkelje të nenit 14 në lidhje me nenin 8. Konventa 
nuk i miraton shteteve çdo mundësi për të kryer politika të tilla të motivuara racore ose 
etnike, përveç nëse ato janë të planifikuara dhe zbatuara në dobi të grupit racial apo etnik 
të pa favorizuar, gjë që nuk ishte rasti këtu. Sidoqoftë, unë do të supozoj, vetëm për hir 
të argumentit, se asnjë qëllim diskriminues nuk është krijuar dhe rasti duhet të vendoset 
në bazë të “statusit tjetër” e shprehur nga shumica e Gjykatës Supreme dhe Qeverisë, 
përkatësisht gjatësisë së nënshtetësisë.

21.  Shumica e Gjykatës së Supreme iu përkushtua gjetjeve të Gjykatës së Lartë, e cila kishte 
vërejtur se Neni 5 § 1 i Konventës Evropiane për nënshtetësinë ka të bëjë me kushtet për 
marrjen e shtetësisë, ndërsa Neni 5 § 2 ka të bëjë me parimin e mos diskriminimit dhe 
se, sipas raportit shpjegues, nuk ishte një rregull i detyrueshëm që Shtetet Kontraktuese 
ishin të detyruara të vëzhgonin në të gjitha situatat335. Në këtë sfond, Neni 5 § 2 është 
konsideruar të ofrojë mbrojtje kundër diskriminimit në një masë që nuk shkon më tej 
se mbrojtja e ofruar nga Neni 14 i Konventës. Prandaj shumica arriti në përfundimin se 
nuk mund të jetë pasojë e nenit 5 § 2 të Konventës mbi nënshtetësinë se fushëveprimi i 
ndalimit të diskriminimit në bazë të nenit 14 të lexuar së bashku me nenin 8 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut duhet të shtrihet më tej sesa u justifikua nga gjykimi 
në Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali (cituar më lart).

22. E gjej këtë pozicion që të jetë në kundërshtim me statusin aktual të së drejtës 
ndërkombëtare të përgjithshme. Në përputhje me konstatimin e pakicës në Gjykatën 
Supreme, konsideroj se neni 5 § 2 i Konventës për shtetësinë përmban një dispozitë të 
përgjithshme ku thuhet se çdo ndryshim në trajtim ndërmjet grupeve të ndryshme të 
shtetasve të një shteti palë është në thelb i ndaluar, pavarësisht nëse ata janë shtetas nga 
lindja ose kanë fituar nënshtetësinë e tyre më vonë336. Ky parim themelor çoi në kritikat 
shumë të forta të politikës Daneze të emigracionit për ribashkimin familjar të shprehur 
nga Komiteti Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI)337, Komisioneri i 
Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut338, Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit 
Racor (CERD)339, Komiteti për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (CESCR) 
dhe Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit Kundër Grave (CEDAW)340. Është e 

335   ETS nr. 166. Kjo Konventë hyn në fuqi në lidhje me Danimarkën më 1 Nëntor 2002. Një rezervë u bë në nenin 12.
336   Shih paragrafin 132 të vendimit 
337   Shih paragrafët 52-55 të vendimit 
338   Shih paragrafin 49 të vendimit 
339   Shih paragrafin 60 të vendimit 
340   Nuk mund të argumentohet se Gjykata nuk duhet të ndryshojë rekomandimet e detyrueshme të bazuara në 
politika dhe detyrime ligjërisht detyruese. Konventa duhet të interpretohet duke marrë parasysh jo vetëm traktatet e 
të drejtave të njeriut, por edhe instrumentet e ligjeve të ashpra dhe të buta që lidhen me të dhe veçanërisht sistemin e 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut të Këshillit të Evropës brenda të cilit përshtatet, pasi që neni 31 § 3 (c ) i Konventës 
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dobishme të kujtojmë gjuhën e fortë të përdorur nga këto autoritete. ECRI i sinqertë 
nuk dështoi të kritikonte diskriminimin kundër shtetasve danezë të natyralizuar dhe 
shtetasve danezë me origjinë të huaj etnike, si në një raport të vitit 2012:

 “Rregulli që personat që kanë mbajtur nënshtetësinë daneze nëse janë mbi 28 
ose 26 vjeç, ose që kanë lindur në Danimarkë ose kanë ardhur në vend që fëmijë të 
vegjël ose kanë qëndruar ligjërisht në vend, qoftë më shumë se 28 ose 26 vjeç, janë të 
përjashtuara nga këto kërkesa për bashkim familjar, gjithashtu rrezikon të mos ndikojnë 
në mënyrë jo proporcionale të danezëve jo-etnikë “.

Dhe më herët në një raport të 2006:
“ECRI është thellësisht i shqetësuar nga fakti se lidhjet e përgjithshme 28 vjeçare 

të  rregullës së Danimarkës përbëjnë diskriminim të tërthortë midis atyre që kanë lindur 
danezë dhe njerëzve që kanë fituar nënshtetësinë daneze në një fazë të mëvonshme “.

Në letrën e tij të datës 15 Tetor 2004 drejtuar Qeverisë së Danimarkës, Komisioneri 
i Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut përqendroi vëmendjen e tij në diskriminimin 
kundër shtetasve të natyralizuar danezë: 

 “Shqetësimi im është se ky kusht vendos kufizime të panevojshme për shtetasit e 
natyralizuar danezë dhe i vendos ato në disavantazh të konsiderueshëm në krahasim me 
qytetarët danezë të lindur në Danimarkë.”

Në vërejtjet e tij përfundimtare pas Sesionit të Gjashtëdhjetë e nëntë në vitin 2006, 
në lidhje me Danimarkën, CERD konkludoi si më poshtë:

 “ ... Në veçanti, kushtet që të dy bashkëshortët duhet të kenë mbushur moshën 
24 vjeç për t’u kualifikuar për bashkim familjar dhe se lidhjet e tyre të përbashkëta me 
Danimarkën duhet të jenë më të forta se lidhjet e tyre me ndonjë vend tjetër përveç 
nëse bashkëshorti i cili jeton në Danimarkë ka qenë shtetas danez ose ka qëndruar në 
Danimarkë për më shumë se 28 vjet, mund të çojë në një situatë ku personat që i përkasin 
grupeve etnike ose pakicave kombëtare diskriminohen në gëzimin e të drejtës së tyre për 
jetën familjare, martesën dhe zgjedhjen e bashkëshortit ...”.

Këto deklarata mbi sundimin 28-vjeçar u bënë në kontekstin e një reagimi 
jashtëzakonisht të pafavorshëm ndërkombëtar ndaj politikës daneze të emigracionit, 
dhe më konkretisht për një “rregull 24-vjeçar” të futur kohët e fundit, që nuk duhet të 
shpërfillet. Në raportin e tij të vitit 2004, CESCR-ja deklaroi se këto ishin ndër temat 
kryesore shqetësuese:
“16. Komiteti vëren me shqetësim se ndryshimi i Ligjit për të Huajt në vitin 2002, i cili 

ngriti moshën e të drejtës për ribashkimin e bashkëshortëve migrantë në 25 vjet, 
përbën një pengesë për detyrimin e palës shtetërore për të garantuar gëzimin e të 
drejtës për jetë familjare në Danimarkë. ...

29. Komiteti i bën thirrje Shtetit Palë të marrë masat e duhura për të shfuqizuar ose 
ndryshuar të ashtuquajturin rregull 24-vjeçar të Ligjit për të Huajt për 2002, në 
përputhje me detyrimin e tij për të garantuar gëzimin e të drejtës për jetë familjare 
për të gjithë personat në Danimarkë, pa dallim. Në lidhje me këtë, Komiteti 
inkurajon shtetin palë të marrë në konsideratë mënyra alternative për të luftuar 
fenomenin e martesës së detyruar që përfshin gratë emigrante “.

Në raportin e saj të vitit 2005, CESCR më tej shprehu shqetësimin e saj si më poshtë:
“387. Komiteti është i shqetësuar se rritja e numrit të emigrantëve dhe refugjatëve që 

vijnë në Danimarkë gjatë viteve të fundit është përballur me rritjen e qëndrimeve 
negative dhe armiqësore ndaj të huajve. Komiteti gjithashtu shpreh shqetësimin në 

së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve (për një shembull, shih Harakchiev dhe Tolumov kundër Bullgarisë, nr. 15018/11 
dhe 61199/12, § 204, GJEDNJ 2014, (ekstraktet)).
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lidhje me ndodhinë e incidenteve ksenofobe nga ana e palës shtetërore. ...
390. Komiteti vëren me shqetësim se rregulli 24-vjeçar i paraqitur me ndryshimin e 

Ligjit për të Huajt në vitin 2002 kufizon të drejtën e ribashkimit familjar dhe mund 
të përbëjë pengesë për gëzimin e të drejtës për jetë familjare në Palën Shtetërore “.
Komenti përmbyllës nga CEDAW në Danimarkë, më 25 Gusht 2006, përcaktoi, 

ndër të tjera, si vijon:
“30. Duke vënë në dukje planin e veprimit të palës shtetërore për të luftuar martesat 

e detyruara dhe martesat e rregulluara të nisura në vitin 2003 me iniciativa që 
përfshijnë dialog dhe bashkëpunim, këshillim dhe hulumtim, Komiteti është i 
shqetësuar nga pasojat e legjislacionit që rritën kërkesën minimale të moshës prej 
18 deri në 24 vjet që mund të jetë mosha për gratë për ribashkimin bashkëshortor. 
Komiteti vëren mungesë të statistikave mbi e martesës së detyruar.

31.  Komiteti rekomandon që Shteti Palë të ndërmarrë një vlerësim të pasojave mbi 
gratë për rritjen e kufirit të moshës për bashkimin familjar me bashkëshortët dhe të 
vazhdojë të eksplorojë mënyra të tjera për të luftuar martesat e detyruara”.
Komentet përfundimtare nga CEDAW në Danimarkë të datës 7 Gusht 2009, lidhur 

me bashkimin familjar, janë si në vijim:
“40. Duke vënë në dukje efektet pozitive të fushatës ndërgjegjësuese mbi martesat e 

detyruara dhe të rregulluara brenda Shtetit palë, Komiteti përsërit shqetësimet 
e shprehura në vërejtjet e fundit përfundimtare se kufiri i moshës 24 vjeç për 
ribashkimin e bashkëshortëve migrantë mund të përbëjë një pengesë për të drejtën 
e jetës familjare në shtetin palë.

41.  Ndërsa i bën thirrje Shtetit palë të vazhdojë ta vendosë çështjen e martesës së 
detyruar në axhendën e saj politike, rekomandon shqyrtimin e kufijve të moshës 
24 vjeçare për ta sjellë atë në përputhje me rregullat që zbatohen për çiftet daneze. 
Për më tepër, duke pasur parasysh rezultatet pozitive të fushatës për ngritjen e 
vetëdijes, Komiteti inkurajon autoritetin shtetëror që të vazhdojë të eksplorojë 
mënyrat alternative të luftimit të martesave të detyruara”.

23.  Nga një perspektivë e ligjit ndërkombëtar, sigurisht që nuk është e saktë të pohohet se 
politika e emigracionit bie në fushën e lirisë së gjykimit të Shtetit. Bashkimi familjar 
është pikërisht një nga fushat, ndër të tjera, ku politika e imigracionit ballafaqohet 
me detyrime strikte ndërkombëtare. Ndarja e politikës së emigracionit me diskrecion 
shtetëror mund të rezultojë vetëm në komodimin e atyre personave të përfshirë, të 
cilat do të ishin krejtësisht në kundërshtim, në nivel universal, me nenet 9 dhe 10 të 
Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (1989341), Neni 44 i 
Konventës Ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e të Drejtave të të 
gjithë Punëtorëve Migrantë dhe Anëtarëve të Familjeve të tyre (1990342), nenet 1 dhe 3 
të Deklaratës mbi Parimet Sociale dhe Ligjore në lidhje me Mbrojtjen dhe Mirëqenien 
e Fëmijëve (1986343); dhe në nivel evropian, me disa dispozita të Këshillit të Evropës, 
të tilla si Neni 19 § 6 i Kartës Sociale Evropiane (1961344), Neni 19 § 6 i Kartës Sociale 
Evropiane të rishikuar (1996345) dhe Neni 12 i Konventës Evropiane mbi Statusin 

341   Kjo Konventë hyri në fuqi më 2 Shtator 1990 dhe ka 196 Shtete Palë. Ajo u ratifikua nga Danimarka më 19 Korrik 
1991. Nuk është bërë asnjë rezervë lidhur me nenet 9 dhe 10.
342   Kjo Konventë hyri në fuqi më 1 Korrik 2003 dhe ka 48 Shtete Palë. Danimarka nuk është një palë.
343   A/RES/41/85, 3 Dhjetor 1986
344   ETS nr. 35. Versioni fillestar i Kartës është nënshkruar dhe ratifikuar nga Danimarka, por Neni 19 nuk është 
përfshirë në deklaratën e tij, të bërë në përputhje me nenin 20, paragrafi 1 (b) dhe (c), që i është dorëzuar Sekretarit 
të Përgjithshëm në kohën e depozitimit të instrumentit të ratifikimit.
345   ETS nr. 163. Versioni i rishikuar i Kartës është nënshkruar më 3 Maj 1996, por nuk është ratifikuar nga Danimarka. 
Nuk është bërë asnjë rezervë për nenin 19....
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Ligjor të Punëtorëve Migrantë (1977346), si dhe Rekomandimi i Komitetit të Ministrave 
për statusin ligjor të personave të pranuar për bashkim familjar (Rec (2002) 4)347, 
Rekomandimi Nr. R (99) 23 i Komitetit të Ministrave Shtetet për Rindërtim Familjar për 
Refugjatët dhe Personat e tjerë në Nevojë për Mbrojtje Ndërkombëtare, Rekomandimi 
1686 (2004) i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës (PACE) mbi lëvizshmërinë 
njerëzore dhe të drejtën për bashkim familjar348, “Dhe Direktiva e Bashkimit Evropian349 
2003/86 / EC për të drejtën e ribashkimit familjar350, të cilat i inkurajojnë të gjitha shtetet 
për të promovuar të drejtën për bashkim familjar dhe për të siguruar trajtim me baza të 
barabarta për shtetasit. Edhe në ligjin humanitar ndërkombëtar, Shtetet janë të gatshme 
të forcojnë përgjegjësinë e tyre ndaj familjeve të ndara duke pranuar detyrimin për të 
lehtësuar bashkimin familjar “në çdo mënyrë të mundshme”351.

24. Për të përmbledhur, ka prova të qarta dhe të pakontestueshme për një prirje të 
vazhdueshme në të drejtën ndërkombëtare të përgjithshme, e cila ka evoluar deri në 
një shkallë që e vendos bashkimin familjar mbi interesat e politikës së emigracionit, 
me pasojë të pashmangshme të papranueshmërisë së ndonjë politike të ribashkimit 
familjar që imponon kushtet ose kërkesat e bazuara në gjininë, orientimin seksual, 
racën, përkatësinë etnike, gjuhën, besimin fetar, opinionin politik apo të ndonjë opinioni 
tjetër, kombësinë ose origjinën sociale, lidhjen me një pakicë kombëtare, pasurinë, 
lindjen ose gjatësinë e kombësisë352. Shtetet nuk gëzojnë diskrecion në vlerësimin nëse 
dhe në çfarë mase këto arsye në situata të ngjashme mund të justifikojnë një trajtim të 
ndryshëm të ankuesve për bashkim familjar, pasi ata duhet të ndjekin eliminimin e të 
gjitha pengesave të drejtpërdrejta ose të tërthorta për bashkimin familjar dhe zgjatjen 
e kësaj të drejte themelore të paktën për të gjithë shtetasit dhe të huajt që banojnë në 
mënyrë të ligjshme. Kështu, edhe duke interpretuar rregullin 28 vjeçar fjalë për fjalë, në 
vlerë nominale, masa e diferencimit bazuar në gjatësinë e shtetësisë ndoqi një qëllim të 
paligjshëm sipas ligjit të përgjithshëm ndërkombëtar. Standardi i Konventës nuk është i 
ndryshëm nga ai i të drejtës ndërkombëtare, siç do të demonstroj më poshtë.

346   ETS nr. 93. Ka njëmbëdhjetë ratifikime të kësaj Konvente, pa përfshirë Danimarkën.
347   Rekomandimi Rec (2002) 4 i Komitetit të Ministrave të shteteve anëtare për statusin ligjor të personave të 
pranuar për bashkim familjar. Komiteti i Ministrave shpreh këtu mbështetjen e tij për bashkimin familjar, së pari 
në bazë të “të drejtës së njohur në mënyrë universale” për ruajtjen e unitetit familjar dhe, së dyti, për kontributin 
e saj në integrimin e suksesshëm. Rekomandimi thotë që anëtarët e familjes të pranuar në bashkim familjar duhet 
të kenë statusin e njëjtë të qëndrimit si ai që mbahet nga emigranti kryesor; Dhe se pas katër vitesh, anëtarëve të 
rritur të familjes duhet t’u jepet leje e pavarur. Në rastin e divorcit, ndarjes ose vdekjes së emigrantëve kryesorë, 
rekomandimi u bën thirrje shteteve anëtare të marrin në konsideratë dhënien e lejeve të qëndrimit autonom për 
anëtarët e familjes të cilët kanë qëndruar ligjërisht për të paktën një vit. Ai gjithashtu mbron të drejtën e apelimit për 
ata anëtarë të familjes, lejet e të cilëve nuk rinovohen dhe / ose që kërcënohen me dëbim. Rekomandimi gjithashtu 
rekomandon trajtim të barabartë me atë të migrantit kryesor në lidhje me qasjen në tregun e punës, arsimin dhe të 
drejtat sociale, si dhe pjesëmarrjen politike (e drejta për të votuar dhe për të qëndruar në zgjedhjet e pushtetit lokal).
348    Shih paragrafin 51 të vendimit
349   AS/Mig (2012) 01, 2 Shkurt 2012
350   Shih Raportin nga Komisioni në Parlamentin Evropian dhe Këshillin e 8 Tetorit 2008 mbi zbatimin e Direktivës 
2003/86 / EC për të drejtën e bashkimit familjar (COM (2008) 610 final) dhe veçanërisht Komunikata nga Komisioni 
Evropian, Parlamenti dhe Këshilli mbi udhëzimet për zbatimin e Direktivës 2003/86 / EC për të drejtën e bashkimit 
familjar (COM (2014) 210 final). Është shumë domethënëse që Gjykata të mos e marrë parasysh interpretimin e 
ligjit të BE-së në paragrafin 135 të aktgjykimit, duke konsideruar që ligji i brendshëm në një farë mase nuk përputhet 
me Direktivën 2004/38 / EC, sipas rregullave të propozuara nga Qeveria, pasi “ ankuesit dhe fëmija i tyre tani kanë 
një perspektivë suksesi në aplikimin në Suedi për një leje qëndrimi në Danimarkë “. 
351   Neni 74, Protokolli shtesë i Konventave të Gjenevës të 12 Gushtit 1949, lidhur me mbrojtjen e viktimave të 
konflikteve të armatosura ndërkombëtare (Protokolli I, 8 Qershor 1977).
352   Evidenca e qartë dhe e pakontestueshme e një tendence të vazhdueshme ndërkombëtare” ishte testi përkatës në 
Christine Goodwin kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 28957/95, § 85, GJEDNJ 2002-VI “.
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Paligjshmëria e diferencimit të trajtimit sipas Konventës 
25.  Shumica e Gjykatës së Lartë Daneze zbuloi se pasojat e sundimit 28-vjeçar nuk mund 

të konsideroheshin tepër të rënda për Z. Biao, duke injoruar efektet që kishte në jetën 
e gruas dhe djalit të tij. Ata theksuan në këtë drejtim se rrethanat faktike të rastit aktual 
në 2004 ishin identike në shumicën e aspekteve materiale me ato të situatës së zonja 
Balkandali në rastin e Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali (cituar më lart). Ata të dy 
erdhën në vend të rritur. Kërkesa e z. Biao për ribashkimin e bashkëshortëve u refuzua 
kur ai kishte jetuar në Danimarkë për njëmbëdhjetë vjet, dy prej të cilëve si një shtetas 
danez. Aplikimi i zonjës Balkandali u refuzua pasi kishte qëndruar në Mbretërinë e 
Bashkuar për tetë vjet, dy prej të cilëve si një shtetase britanike.

26. Shumica e Dhomës e ka mbështetur këtë pikëpamje, me qëllim që parimi Abdulaziz, 
Cabales dhe Balkandali të aplikohet në mënyrë të barabartë në lidhje të ngushtë me një 
vend që buron nga të qenit kombëtar për një periudhë të caktuar. Dhoma e hodhi poshtë 
ankesën e diskriminimit të tërthortë duke iu referuar Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali 
dhe duke argumentuar se baza e diskriminimit ishte “status tjetër”, përkatësisht gjatësia 
e nënshtetësisë, Gjykata nuk kishte nevojë të zbatonte provën “shumë të rëndë”. Më tej 
vuri në dukje se nuk kishte pasur praktikë të kohëve të fundit që largohej nga parimet 
dhe konkluzionet e përcaktuara në atë rast, duke përfshirë deklaratën “se në përgjithësi 
ka arsye bindëse sociale për t’u dhënë trajtim të veçantë atyre që kanë lidhje të forta me 
një vend, kur rrjedh nga lindja në vend ose nga të qenit një shtetas ose një banor afatgjatë 
[sic]”353. Kështu pranoi se qëllimi i paraqitur nga qeveria në paraqitjen e përjashtimit 
28-vjeçar nga “kërkesa e lidhjes” ishte legjitime për qëllimet e Konventës.

27.  Në të kundërt, pakica në Gjykatën Supreme të Danimarkës nuk gjeti që gjykimi i 
Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali mund të jepet peshë vendimtare në rastin aktual, 
sepse një dallim në trajtim bazuar në gjatësinë e periudhës së kombësisë nuk ishte 
e krahasueshme me një ndryshim në trajtim bazuar në vendin e lindjes. Megjithëse 
pakica ishte, saktësisht, e drejta për të dalluar rastin e tanishëm nga Abdulaziz, Cabales 
dhe Balkandali, mund të thuhet se ngjashmëria materiale e situatës në të dyja rastet 
mund të justifikonte arsyetimet analoge. Sido që të jetë, fakti është se asnjë vendim apo 
aktgjykim tjetër i Gjykatës nuk e ka përsëritur kurrë parimin e paraqitur në paragrafin 
88 të Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali, sipas të cilit “ka arsye të përgjithshme bindëse 
sociale për të dhënë trajtim të posaçëm atyre që lidhja me një vend rrjedh nga lindja në 
të “në kuptim të bashkimit familjar. Për më tepër, duke pasur parasysh evolucionin e 
lartpërmendur të së drejtës ndërkombëtare, parimi i Abdulazizit, i cili u shpreh në vitin 
1985, nuk qëndron më i vërtetë. Toleranca që Gjykata tregoi në atë kohë në lidhje me 
një regjim ligjor, qëllimi i të cilit ishte “të ulte numrin e imigrantëve354 me ngjyrë” nuk 
mund të pranohet sot.

28.  Për ta thënë drejtpërdrejt, unë jam i bindur se është koha për t’u larguar nga standardi 
i keq i vendosur nga Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali. Ky largim ka të bëjë me 
legjitimitetin e qëllimeve të ndjekura nga legjislacioni kombëtar në fushën e bashkimit 
familjar, dhe jo proporcionalitetin e masës legjislative siç zbatohet në një rast konkret. 
Unë pohoj se diferencimi i trajtimit të shtetasve dhe të huajve me qëndrim të ligjshëm 

353   Vërej se citimi në vendimin Biao të Dhomës nga Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali ishte i pasaktë, pasi Gjykata 
kurrë nuk e përdori formulimin “ose që të ishte një shtetas ose një rezident afatgjatë” në pasazhin e cituar. Për më 
tepër, unë do të tërheq vëmendjen për faktin se burimi tjetër i përmendur nga shumica e Dhomës, përkatësisht 
Ponomaryov dhe të tjerë kundër Bullgarisë (vendim), nr. 5335/05, 18 Shtator 2007, nuk e ka përdorur as këtë 
formulim as edhe u largua prej saj. Ndërsa Abdulaziz iu referua “lindjes brenda” një vendi, ai vendim përmendi 
vetëm një “lidhje të veçantë me një vend”. Kështu, vendimi i Ponomaryov dhe të tjerë nuk mund të përdoret si 
konfirmim i Abdulazizit.
354   Shih referencën e qartë nga pakica e Komisionit në Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali, cituar më lart, § 84.
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në bazë të vendit të tyre të lindjes, kombësisë ose gjatësisë së nënshtetësisë është, në 
parim, arbitrar, nëse lexohet neni 14 i Konventës në dritën e ndryshimeve të parimeve 
të përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare355. Argumentet e Qeverisë së paditur janë 
shumë të dobëta për të mohuar një lexim të tillë. Nocioni disi mitik që një shtetas nga 
lindja ka një “depërtim më të madh në shoqërinë daneze” sesa një person që erdhi 
në Danimarkë si një i ri ose një i rritur, sigurisht që nuk është një argument bindës 
nga kundërshtimi. Po ashtu, “integrimi normal i suksesshëm” i anëtarëve të familjes 
së emigrantëve danezë në shoqërinë daneze nuk është gjë tjetër veçse një mendim i 
dëshiruar.

29.  Dhoma e Madhe ende nuk ka shkuar aq larg sa të pohojë që Konventa i jep të drejtën 
ribashkimit familjar dhe se kjo e drejtë mbizotëron mbi imigracionin, apo për konsideratat 
e politikave edhe kriminale 356. Por si në Jeunesse, Gjykata duhet të kishte pyetur 
veten “nëse konsideratat e politikës së përgjithshme të emigracionit për veten mund të 
konsiderohen si justifikim i mjaftueshëm për refuzimin e” hyrjes ose qëndrimit në një 
vend evropian357. Në vend që të trajtojë çështjen e mbrojtjes së familjes brenda kuadrit 
të politikës së emigracionit nga një perspektivë parimore, të vendosjes së standardeve, 
Gjykata ka preferuar deri tani të fshihet pas trajtimit të pastër kasuistik të “rrethanave të 
jashtëzakonshme” të secilit rast, herë pas here zgjidhjen e çështjeve njerëzore problemin 
e kërkuesit, dhe kështu duke dhënë pamjen e përgjithshme të diskrecionit të Shtetit në 
këtë fushë të ligjit të paprekur.

30.  Në fakt, Gjykata ka zhdukur gradualisht parimin e dukshëm të paprekshëm se Neni 
8 nuk mund të konsiderohet se i detyron një Shteti një detyrim të përgjithshëm për të 
respektuar një vend të zgjedhur të familjes për vendbanimin e tij ose për të autorizuar 
bashkimin familjar në territorin e tij358. Pasoja e këtij erozioni është e qartë: interesat 
personale të një ankuesi në mbajtjen e jetës së tij familjare në territorin e një shteti të 
caktuar nuk janë më në vartësi të interesave të rendit publik të atij shteti në kontrollin e 
emigracionit359. Dita do të vijë, me shpresë më shpejt se sa më vonë, kur Gjykata do të 
marrë hapin e thjeshtë por të guximshëm të përfundimit, në mënyrë të qartë, se e drejta 
për jetë familjare justifikon bashkimin familjar. Anëtarët e familjes pritet të jetojnë së 
bashku, kur nuk ka pengesa praktike. Këto pengesa nuk duhet të krijohen nga shteti. 
Paragrafi 132 i vendimit pothuajse e merr këtë hap, kur i referohet “prirjes së caktuar 
drejt një standardi evropian i cili duhet të shihet si një konsideratë e përshtatshme në 

355   Siç është formuluar në Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar (21 Shkurt 1975, § 35, Seria A nr 18), Konventa 
duhet të interpretohet në dritën e parimeve të përgjithshme të ligjit dhe veçanërisht “parimet e përgjithshme të ligjit 
të njohura nga kombet e civilizuara” ( Neni 38 paragrafi 1 (c) i Statutit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë). 
Bashkimi familjar është një parim i tillë, siç është treguar më parë.
356   Një politikë miqësore familjare do të kishte theksuar në atë drejtim, siç është miratuar shumë kohë nga Gjykata 
Kushtetuese e Portugalisë në vendimet e saj 187/1997, 470/1999 dhe 232/2004, të cilat ndalojnë dëbimin e të huajve 
të dënuar, madje edhe për krime të rënda si Trafikim droge, kur ata kanë një ose më shumë fëmijë të moshës së 
mitur dhe të kombësisë portugeze që banojnë në Portugali. Dëbimi në këtë rast do të nënkuptonte një nga dy pasojat 
kushtetuese të papranueshme: ose ndarjen e familjes, me pasojë indirekte të “dënimit” të anëtarëve të familjes së 
moshës së mitur; Ose dëbimin “indirekt” të të miturit portugez nga territori portugez, për të jetuar me prindin e tij të 
përjashtuar, jo-kombëtar. Fëmijët nuk duhet të vuajnë pasojat e sjelljes së keqe të prindërve të tyre.
357   Jeunesse, cituar më lart, § 121
358   Edhe një herë, përsëritja mekanike e këtij formulimi mund të gjendet në paragrafin 117 të vendimit. Edhe një 
herë, Gjykata bëri një vlerësim të rrethanave të familjes “konkrete” të zotit Biao me qëllim që të largohej nga pozita 
e përgjithshme e deklaruar.
359   Vendimi më i fundit dhe më i rëndësishëm “eroziv” i Gjykatës ishte me sa duket Jeunesse (cituar më lart), i 
cili përdorte artin që “rrethanat e rastit të ankuesit duhet të konsiderohen si të jashtëzakonshme” (§ 122). Në këtë 
drejtim, gjyqtarët e pakicave, të cilët ishin të vëmendshëm ndaj potencialit eroziv të kësaj arti, denoncuan diçka të 
dukshme. E njëjta metodologji e gabuar metodologjike është përdorur në De Souza Ribeiro (cituar më lart, § 95), siç 
e përmenda në mendimin tim të veçantë.
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rastin aktual”, por formulimi i tij përfundimtar nuk ka saktësi.360 Pika maksimale në të 
cilën Dhoma e Madhe është e gatshme të shkojë për momentin është e përmendur në 
paragrafin 138, ku pranon argumentin e ankuesve (nga paragrafi 71) në lidhje me “kufirin 
mjaft të ngushtë të vlerësimit që kanë pasur Shtetet Anëtare në çështjet e Bashkimit 
familjar “- një pikëpamje e cila ishte shprehur tashmë në mendimin kundërshtues që i 
është bashkangjitur vendimit të Dhomës.

31.  Marrja e jetës familjare seriozisht nënkupton marrjen, në fakt, të veprimeve pohuese 
për ta mbrojtur dhe lehtësuar atë. Përsa i përket çështjeve të barazisë, një qeveri është 
përgjegjëse jo vetëm për të mbajtur  fjalimin, por edhe për ecjen në këmbë. Deklaratat 
e përgjithshme të pasqyruara mirë, të pasuara nga praktika ligjore e vazhdueshme, nuk 
tregojnë vetëm hipokrizi dhe mungesë inkoherence nga ana e autoriteteve të emigracionit 
në Evropë, por edhe një hendek zgjerues midis ligjit dhe realitetit. Analiza ndonjëherë 
deliruese e mundësisë së jetës familjare “diku tjetër” kontribuon në një përfundim 
imagjinar, pa asnjë bazë në realitet, duke imponuar anëtarët e familjes transformimin e 
pamëshirshëm dhe radikal të jetës së tyre361. Shpesh standardi i aplikueshëm konsiderohet 
të varet nga ekzistenca e “pengesave të pakapërcyeshme”362 për ankuesit që të vendosen 
diku tjetër, edhe pse ka shumë të ngjarë që një ankues dhe familja e tij të provojnë një 
shkallë vështirësie nëse do të ishin të detyruar ta bënin këtë.

32.  Sidoqoftë, shqetësimet për tensionet kulturore, përjashtimin social dhe keq përshtatjen 
profesionale në Evropë, në shumicën e rasteve, shërbejnë për qëllimin e fshehtë të 
mbylljes së shoqërive evropiane për më të prekshmit dhe më të dobëtit. Është e njohur 
nga përvoja se anëtarët më të prekshëm të familjes, siç janë ata që janë të sëmurë, me 
aftësi të kufizuara, të moshuar, të arsimuar në mënyrë të dobët, që jetojnë në vendet 
në zhvillim ose në konflikte ose vendet pas konfliktit, kanë vështirësi më të mëdha 
në përmbushjen e kërkesave të integruara dhe të bazuara në njohuri.363 Ky skenar 
është përkeqësuar nëse dhe kur teknikat komplekse të kornizës ligjore kanë për qëllim 
vendosjen e disa kategorive të personave në një pozitë shumë më të keqe se të tjerat 
për ushtrimin e të drejtave të Konventës, siç është e drejta për jetë familjare. Qeveritë 
dhe autoritetet e imigracionit kanë tendencë të harrojnë se “rindërtimi i familjeve të 
emigrantëve me qëndrim të ligjshëm ... përmes bashkimit familjar forcon politikën e 
integrimit në shoqërinë pritëse dhe është në interes të kohezionit social”, si Rekomandimi 
i PACE 1686 (2004 ) e vendos. E njëjta gjë apari vlen edhe për familjet e shtetasve dhe 
personave të natyralizuar.

33.  Së fundi, do të kujtohej se djali i kërkuesve lindi në Suedi më 6 Maj 2004. Ai mori 
nënshtetësinë daneze në bazë të shtetësisë së babait të tij. Z. dhe znj. Biao nuk u ankuan 

360   Unë nuk jam i bindur nga analiza e shumicës së materialeve ndërkombëtare dhe krahasuese të ligjit në paragrafët 
61, 132 dhe 133 të vendimit. Ato nuk kanë saktësi. Një studim më rigoroz do të tregonte se ka të paktën “prova të 
qarta dhe të pakontestueshme të një tendence të vazhdueshme ndërkombëtare”, e cila ishte provë e përshtatshme në 
Christine Goodwin (cituar më lart, § 85). Për shembull, nuk u është kushtuar vëmendje faktit se 47 shtete janë tani 
palë në Konventën Ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e të Drejtave të të Gjithë Punëtorëve 
Migrantë dhe Anëtarëve të Familjeve të tyre, Neni 44 (2) i të cilit thekson se “Shtetet Palë do të marrin masat që ata 
i konsiderojnë të përshtatshme dhe që janë brenda kompetencave të tyre për të lehtësuar ribashkimin e punëtorëve 
migrantë me bashkëshortët ose personat që kanë një punëtor migrues një marrëdhënie që, sipas ligjit në fuqi, prodhon 
efekte të barazvlefshme me martesën, Fëmijët e tyre të mitur të pamartuar.”
361   Një shembull i kësaj praktike është vendimi i Ministrisë i datës 27 Gusht 2004, i cili zbuloi se familja Biao 
mund të vendoset në Gana, pasi kjo do të kërkonte vetëm që ankuesi i parë të merrte një vend pune atje (paragrafi 
24 i vendimit). Sikur z. Biao lehtë të shkëmbejë një karrierë profesionale njëmbëdhjetë vjeçare në Danimarkë për 
një situatë të krahasueshme profesionale në Gana (siç parashtruan ankuesit në seancën e Dhomës së Madhe, jo të 
kontestuara nga Qeveria)!
362   Shih për shembull, Jeunesse, të cituar më lart, § 107
363   Shih paragrafin 14 të PACE-së “Dokumenti i qëndrimit mbi bashkimin familjar”, përmendur më lart



351

në emër të tij në procedurat e brendshme apo para kësaj Gjykate, por fakti nuk u injorua 
nga autoritetet kombëtare364 dhe nuk mund të injorohet nga kjo Gjykatë. Ashtu si pakica 
në Dhomë, e konsideroi si një rrethanë rënduese që Qeveria, në zbatimin e rregullit 
28-vjeçar, injoron efektet anësore të ligjit për fëmijët danezë, të cilët nuk mund të jetojnë 
në vendin e tyre me nënën e tyre të huaj ose babin, edhe pse prindi i tyre tjetër është 
danez i natyralizuar365. Në rastin aktual, prindërit duhej të lëviznin në një vend tjetër, 
në Suedi, në mënyrë që të mbeteshin së bashku me djalin e tyre. Me fjalë të tjera, dy 
shtetas danezë duhej të lëviznin në Suedi për të jetuar së bashku me gruan / nënën e tyre 
jo-daneze.
Përfundim

34.   E shikuar me anë të objektivave të së drejtës ndërkombëtare dhe Konventës, legjislacioni 
i kundërshtuar (neni 9 (7), siç parashihet me ligjin nr. 1204, datë 27 Dhjetor 2003) trajton 
shtetasit e natyralizuar danezë dhe shtetasit danezë me prejardhje etnike të huaj ndryshe 
nga shtetasit e tjerë danezë pa ndonjë arsye bindëse. Masa legjislative është fryt i pjekur 
i një politike zgjedhjeje të shtetit të paditur për të luftuar një “model martesash” të 
pretenduar midis të huajve dhe shtetasve danezë me origjinë të huaj dhe për të përfituar 
shtetasit danezë që kishin zgjedhur të jetonin jashtë vendit për një periudhë të gjatë 
dhe që kishin filluar një familje jashtë Danimarkës. Fakti që kjo zgjedhje e politikës 
është ndjekur me anë të një përjashtimi nga rregulli i lidhjes dhe për këtë arsye masa 
diskriminuese ka një natyrë indirekte, nuk heq nga qëllimet politike dhe shoqërore që 
ka ndjekur. Prandaj, diferencimi i ndjekur i trajtimit në baza etnike përbën diskriminim 
të papranueshëm etnik, dhe kjo mjafton për gjetjen e një shkelje të nenit 14 në lidhje 
me nenin 8 të Konventës. Edhe duke supozuar, për hir të një diskutimi të hollësishëm 
të çështjes, që vetëm një diferencim i trajtimit të bazuar në gjatësinë e shtetësisë 
mund të krijojë diskriminim të tërthortë të papranueshëm në bazë të “statusit tjetër”, 
pasi Konventa nuk lejon dallimin e trajtimit të shtetasve dhe të huajve me qëndrim 
të ligjshëm në bazë të lindjes së tyre, nënshtetësisë ose gjatësisë së nënshtetësisë për 
qëllime të bashkimit familjar.

35.  Ashtu si një varkë me vela kundër rrymës së egër të retorikës populiste, Gjykata duhet 
sot të marrë një qëndrim koherent për të drejtën e jetës familjare, siç bëri kohët e fundit 
në Jeunesse. Raporti i vendimit të tanishëm, që është mbrojtja e shtetasve danezë të 
natyralizuar dhe shtetasve danezë me prejardhje etnike të huaj, të cilët vendosen në 
një pozicion jashtëzakonisht të pafavorshëm para ligjit, do të dukeshin të frustruara 
nëse legjislacioni i ri do të përkeqësonte kushtet për marrjen e bashkimit familjar në 
Danimarkë, për shembull thjesht duke shfuqizuar përjashtimin nga “kërkesa për bashkim 
familjar366” e përgjithshme. Një zbatim i mirë i këtij gjykimi kërkon një rivlerësim 
të përgjithshëm të kuadrit ligjor në lidhje me ribashkimin familjar, duke përfshirë 
“kërkesën e tij të bashkimit familjar. Kështu do t’i tregoja qeverisë daneze sipas nenit 
46 të Konventës se rregulli tani 26-vjeçar duhet të ndryshohet, me paralajmërimin se kjo 
në asnjë mënyrë nuk do të nënkuptonte ndonjë shtyrje në mbrojtjen ligjore të së drejtës 
për jetë familjare të personave potencialisht të prekur.
  

364   Shih për shembull paragrafin 26 të vendimit 
365   Ashtu si në rastin Jeunesse, përmendur më lart, § 120, Gjykata mund të kishte arritur në përfundimin se “në 
interesin më të mirë të fëmijëve të kërkuesit u ishte dhënë peshë e pamjaftueshme në vendimin e autoriteteve 
vendase për të refuzuar kërkesën e kërkuesit për leje qëndrimi”.
366   Një ligj, rregullore apo politikë që sjell barazinë përmes “nivelimit” të gëzimit të një Konvente nga një grup i 
përparuar i njerëzve me karakteristikë të identifikueshme në krahasim me një grup tjetër të njerëzve të pa favorizuar 
mund të censurohet nga shqyrtimi i Gjykatës (shih Runkee dhe White kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 42949/98 
dhe 53134/99, §§ 40-43, 10 Maj 2007).
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MENDIM PJESËRISHT KUNDËRSHTUES I GJYQTARIT JÄDERBLOM

Unë me respekt nuk pajtohem me shumicën se ka pasur shkelje të nenit 14 të lexuar në 
lidhje me nenin 8 të Konventës, dhe në këtë drejtim pajtohem me pikëpamjet e shprehura nga 
gjyqtarët Villiger, Mahoney dhe Kjølbro në mendimin e tyre të përbashkët mospajtues (shih 
paragrafët 2 deri në 45 të këtij mendimi). Megjithatë, kam votuar me shumicën se nuk ka 
nevojë të shqyrtojmë kërkesën veças sipas nenit 8 të Konventës.

MENDIM I BASHKUAR KUNDËRSHTUES I GJYQTARËVE VILLIGER, 
MAHONEY DHE KJØLBRO

Me respekt nuk pajtohemi me shumicën se ka pasur shkelje të nenit 14 të lexuar në 
lidhje me nenin 8 të Konventës. Rrjedhimisht, ne e konsiderojmë të nevojshme të shqyrtojmë 
kërkesën veç e veç sipas nenit 8 të Konventës. Më poshtë, ne do të shpjegojmë shkurtimisht 
pse e gjejmë se nuk ka pasur shkelje të Nenit 14 të lexuar në lidhje me Nenin 8 të Konventës 
ose të Nenit 8 të marrë më vete.

Zbatueshmëria e nenit 14

Ne jemi plotësisht dakord me shumicën se faktet e rastit (refuzimi për të dhënë një leje 
qëndrimi për Ankuesen femër me qëllim të bashkimit familjar me kërkuesin mashkull në 
Danimarkë) bien në kuadër të nenit 8 të Konventës dhe si rrjedhim neni 14 është i zbatueshëm 
(shih paragrafin 95 të vendimit).

Diferenca në trajtim (diskriminim direkt ose indirekt)

3.  Është e pakontestueshme se ka pasur një ndryshim në trajtimin midis personave në 
situata të krahasueshme për qëllimet e nenit 14 të Konventës. Megjithatë, ekziston një 
mosmarrëveshje në lidhje me kriteret ose “statusin” që shkakton ndryshimin në trajtim.

4.  Sipas nenit 9 (7) të Ligjit mbi të Huajt, u vendosën të ashtuquajturat kërkesa për lidhje 
me personat që banonin në Danimarkë, të cilët nuk kishin qenë shtetas danezë për të 
paktën 28   vjet. Anasjelltas, një përjashtim nga plotësimi i kësaj kërkese aplikohej për 
personat që kishin qenë shtetas danezë për atë periudhë.

5. Siç është njohur nga Gjykata e Lartë dhe Qeveria, skema legjislative në fjalë trajtoi 
persona ndryshe varësisht nga kohëzgjatja e periudhës gjatë së cilës personi kishte 
qenë shtetas danez. Kur personi ka qenë shtetas danez për 28 vite, përjashtimi nuk hyn 
në lojë dhe si rrjedhojë duhej plotësuar kërkesa për bashkim familjar në përgjithësi. 
Kjo, padyshim, varet nga një ndryshim në trajtim për shkak të “statusit tjetër”, brenda 
kuptimit të Nenit 14.

6.  Sidoqoftë, pyetja është nëse ka pasur një diferencë të tërthortë në trajtim në bazë të 
origjinës etnike, siç pohohet nga ankuesit.  

7.  Shumica janë të mendimit se ka pasur një ndryshim të tërthortë në trajtimin e bazuar në 
origjinën etnike. Ne me respekt nuk pajtohemi. Më e rëndësishmja, edhe duke supozuar 
se ky është rasti, ne gjithashtu jemi pjesë e shoqërisë me shumicën në lidhje me pasojat 
juridike të një situate të tillë për shqyrtimin e kërkesës nga ana e Gjykatës.

8.  Nga formulimi i saj, si dhe nga puna përgatitore rrjedh se rregulli 28-vjeçar ishte i 
zbatueshëm pavarësisht nga pikëpamja kohore kur personi mori shtetësinë daneze. 
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Thënë këtë, është e qartë se një rregull i tillë ka pasoja më të rënda për një person 
që ka fituar kombësinë më vonë në krahasim me një person që ka fituar shtetësinë që 
në lindje. Prandaj, mund të argumentohet se dispozita, duke pasur parasysh efektet e 
saj në praktikë, sjell një dallim në trajtimin midis personave që janë shtetas danezë 
sipas lindjes dhe personave që kanë fituar shtetësinë daneze më vonë. Ndërsa personat 
që fitojnë shtetësinë daneze nga lindja janë përgjithësisht me prejardhje etnike daneze, 
ndërsa personat që fitojnë shtetësinë daneze më vonë janë përgjithësisht me prejardhje 
etnike të huaj, mund të argumentohet se rregulli gjithashtu i trajton njerëzit ndryshe në 
bazë të origjinës etnike.

9.  Në bazë të kësaj - efektet në praktikë të legjislacionit - shumica kanë arritur në 
përfundimin se ka pasur gjithashtu një ndryshim në trajtim mbi bazën e origjinës etnike 
(shih paragrafët 101-114 të vendimit).

10.  Duhet të theksohet se kërkesa përgjithësisht e aplikueshme për bashkim familjar nuk 
bën dallime midis personave që kanë fituar shtetësinë nga lindja dhe atyre që janë bërë 
shtetas më vonë. Vetëm përjashtimi nga kjo kërkesë mund të veprojë në këtë mënyrë 
në praktikë; Një përjashtim që megjithatë ka për qëllim të zvogëlojë barrën për të 
demonstruar një fakt objektiv, domethënë lidhjen e kërkuar për ata persona që kanë 
lidhje të forta familjare me Danimarkën.

11.  Për më tepër, Gjykata duhet të jetë e kujdesshme për të thënë se rregulli 28 vjeç i trajton 
personat ndryshe në bazë të kritereve të ndryshme nga ato të përmendura në ligj dhe në 
punën përgatitore. Nuk ka bazë në ligj apo në punën përgatitore për të thënë se ka një 
ndryshim në trajtim në bazë të origjinës kombëtare ose etnike. Përkundrazi, del qartë 
nga puna përgatitore që ata që nuk janë shtetas (ose personat që kanë qenë shtetas për 
më pak se 28 vjet) do të trajtohen si të barabartë me personat që kanë pasur shtetësinë 
daneze për 28 vjet, me kusht që ata të kenë lindur në Danimarkë ose mbërritën atje që 
fëmijë të vegjël dhe kanë qëndruar në mënyrë të ligjshme atje për 28 vjet. Ky përjashtim 
u prezantua në mënyrë specifike për të siguruar përputhjen me ndalimin e diskriminimit 
dhe dhënien e trajtimit të barabartë për personat që nuk janë shtetas (dhe personat që 
kanë qenë shtetas për më pak se 28 vjet). Kështu, në disa raste, personave me origjinë 
tjetër kombëtare ose etnike i është dhënë i njëjti trajtim preferencial. Zgjerimi i trajtimit 
preferencial ndaj personave që nuk janë shtetas (dhe personave që kanë qenë shtetas 
për më pak se 28 vjet) mund  çdo supozim se dallimi në trajtim bazohet në origjinë 
kombëtare ose etnike.

12.  Sipas mendimit tonë, gjyqtarët në pakicë të Gjykatës Supreme nuk kishin bazë të 
mjaftueshme për të pohuar se diferenca e tërthortë në trajtimin midis shtetasve danezë 
me prejardhje etnike daneze dhe shtetasve danezë me prejardhje të tjera etnike ishte një 
pasojë e synuar - një pyetje në të cilën shumica nuk e gjen të nevojshme për të marrë 
një qëndrim të veçantë (shih paragrafët 120-121). Fjalët e cituara nga pakica e Gjykatës 
së Lartë (lidhur me problemet me integrimin, modelet e martesës dhe shtetasit danezë 
të ekstraktimit të jashtëm) nga puna përgatitore (Bill nr. 152, datë 28 shkurt 2002) nuk 
kanë të bëjnë me futjen e rregullës 28-vjeçare (Ligji 1204, datë 27 dhjetor 2003), por 
është arsyeja për shtrirjen e kërkesës për bashkim familjar  ndaj shtetasve (Ligji nr. 365, 
datë 6 qershor 2002). Me fjalë të tjera, vërejtjet e cituara në lidhje me gjendjen faktike 
që u bëhen personave që në praktikë do të aplikonin për ribashkimin e bashkëshortëve, 
si dhe problemet me integrimin, izolimin, paaftësinë dhe papunësinë.

13.  Në këtë kontekst duhet theksuar se leximi i legjislacionit vendas dhe qëllimi i legjislaturës 
nuk është miratuar nga shumica e Gjykatës Supreme, sipas të cilës i vetmi ndryshim 
në trajtim që rrjedh nga skema legjislative daneze në fjalë ishte midis personave të 



354

cilët kishin qenë shtetas për 28 vjet dhe personat që kishin qenë shtetas për më pak 
se 28 vjet. Në përgjithësi, Gjykata nuk duhet të vendos në pikëpyetje interpretimin e 
legjislacionit të brendshëm të gjykatave vendore nëse nuk është arbitrar ose dukshëm 
i paarsyeshëm; Dhe në rastin konkret, sipas pikëpamjes sonë, nuk ka bazë për këtë 
Gjykatë ndërkombëtare për të lënë mënjanë interpretimin autoritar të legjislacionit të 
brendshëm të kryer nga Gjykata Supreme e Danimarkës.

14.  Për më tepër, një ndryshim në trajtim mbi bazën e kombësisë në parim gjithmonë në 
mënyrë indirekte do të përfshijë disa dallime në trajtim të bazuar në origjinë kombëtare 
ose etnike, pasi që personat e një shtetësie të ndryshme më shpesh nuk do të jenë me 
origjinë të ndryshme kombëtare ose etnike. Megjithatë, kjo nuk është e mjaftueshme 
për të arritur në përfundimin se një dallim në trajtim në bazë të kombësisë automatikisht 
përbën një diferencë të tërthortë në trajtim mbi bazën e origjinës kombëtare ose etnike 
për qëllimet e nenit 14 të Konventës. Gjithashtu, dallimi në trajtim në bazë të zotërimit 
të shtetësisë për një periudhë të caktuar do të ketë në praktikë gjithmonë një ndikim të 
ndryshëm mbi personat që lindin si shtetas, krahasuar me personat që fitojnë shtetësinë 
më vonë në jetë. Megjithatë, Gjykata duhet të jetë e kujdesshme për të konkluduar 
se një dallim në trajtim në bazë të zotërimit të shtetësisë për një periudhë të caktuar 
automatikisht përbën një diferencë të tërthortë në trajtim në bazë të origjinës kombëtare 
ose etnike, kur një përfundim i tillë nuk ka bazë në formulimin e dispozitës ose qëllimin 
e rregullit.

15.  Prandaj, nga ana jonë, nuk jemi të gatshëm të pranojmë se zbatimi i rregullës 28-vjeçare 
ngre një çështje të diskriminimit të tërthortë në bazë të origjinës etnike. Megjithatë, edhe 
nëse pranohet se rregulli 28-vjeçar përfshin një dallim në trajtimin ndërmjet personave 
në bazë të origjinës etnike, kjo nuk duhet - sipas praktikës ekzistuese gjyqësore të 
diskriminimit indirekt - të ketë pasojat ligjore që i bashkëngjiten arsyetimit të shumicës 
në argumentimin  e tyre.

16.  Gjykata ka pranuar në rastet e mëparshme që një dallim në trajtim mund të marrë formën 
e efekteve disproporcionale paragjykuese të një politike ose mase të përgjithshme e 
cila, megjithëse e shprehur në mënyrë neutrale, diskriminon një grup personash (shih 
Hugh Jordan kundër Mbretërisë së bashkuar nr. 24746/94, § 154, 4 Maj 2001). Çështja 
kryesore për diskriminimin e tërthortë është D.H. dhe të tjerë kundër Republikës Çeke 
(GC, nr. 57325/00, KEDNJ 2007 IV), dhe parimet e vendosura në atë vendim janë 
zbatuar dhe konfirmuar në S.A.S. kundër Francës ([GC], nr. 43835/11, GJEDNJ 2014).

17.  Në D.H. dhe të Tjerë (cituar më lart, § 195) Gjykata deklaroi:
“Në këto rrethana, dëshmitë e paraqitura nga ankuesit mund të konsiderohen si 

mjaftueshmërisht të besueshme dhe të rëndësishme për të krijuar një prezumim të fortë 
të diskriminimit indirekt. Prandaj, barra e provës duhet të kalojë te Qeveria, e cila duhet 
të tregojë se ndryshimi në ndikimin e legjislacionit ishte rezultat i faktorëve objektivë 
që nuk kanë lidhje me origjinën etnike “.

18.  Në S.A.S. (cituar më lart, §§ 160-161), Gjykata shpjegoi si më poshtë:
“Gjykata vëren se kërkuesi u ankua për diskriminim të tërthortë. Ajo vëren në lidhje 

me këtë, se një grua myslimane, e cila për arsye fetare dëshiron të mbajë vello të plotë 
në publik, ajo i takon një kategorie individësh të cilët janë veçanërisht të ekspozuar ndaj 
ndalimit në fjalë dhe sanksioneve për të cilat parashikohen. ... Gjykata rithekson që një 
politikë ose masë e përgjithshme që ka efekte paragjykuese në mënyrë jo proporcionale 
në një grup të caktuar mund të konsiderohet diskriminues edhe kur nuk ka për qëllim 
specifikisht atë grup dhe nuk ka qëllime diskriminuese ... Ky është rasti, megjithatë, 
nëse një politikë ose masë e tillë nuk ka ndonjë justifikim “objektiv dhe të arsyeshëm”, 
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d.m.th. nëse nuk ndjek një “qëllim legjitim” ose nëse nuk ka një “marrëdhënie të 
arsyeshme proporcionaliteti” midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit të kërkuar do të 
realizohet ... Në rastin aktual, ndërkohë që mund të konsiderohet se ndalimi i vendosur 
nga Ligji i 11 Tetorit 2010 ka efekte specifike negative mbi gjendjen e grave myslimane, 
të cilët për arsye fetare dëshirojnë të veshin velin me fytyrë të plotë në publik, kjo masë 
ka një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm për arsyet e cekura më parë ...”

19.  Nga këto dy vendime rrjedh se në rastet kur një kërkues pretendon një diferencë të 
tërthortë në trajtim, nëse Gjykata - në bazë të një vlerësimi të provave në lidhje me 
efektet e masës së përgjithshme të ankimuar - konkludon se ekziston një “prezumim” ose 
madje një” supozim i fortë “i diskriminimit indirekt, atëherë do të vazhdojë të shqyrtojë 
nëse” ndryshimi në ndikimin e legjislacionit është rezultat i faktorëve objektivë që nuk 
kanë të bëjnë me “statusin” në fjalë, qoftë me origjinë etnike si në DH dhe të tjerë ose 
feja dhe gjinia si në SAS me fjalë të tjera, edhe nëse një kërkesë konsiderohet të ngrejë 
një çështje të diskriminimit të tërthortë, Gjykata do të përcaktojë nëse ka justifikim 
objektiv dhe të arsyeshëm për një ndryshim të tillë në trajtim.

20.  Në rastin konkret, shumica nuk e kufizojnë veten për të pohuar se legjislacioni në 
fjalë kishte “një efekt jo proporcionalisht dëmtues ndaj personave ... të cilët ishin 
me prejardhje etnike përveç asaj daneze” (shih paragrafin 113) dhe se barra e provës 
i përkiste Qeverisë për të treguar “se ndryshimi në ndikimin e legjislacionit ... ishte 
rezultat i faktorëve objektivë që nuk lidhen me origjinën etnike” (shih paragrafin 114). 
Përveç kësaj, shumica argumentojnë se ishte për Qeverinë të paraqiste “arsye bindëse 
ose shumë të forta që nuk lidhen me origjinën etnike, nëse diskriminimi i tërthortë do 
të ishte në përputhje me nenin 14 të marrë në lidhje me nenin 8 të Konventës” (shih 
Paragrafi 114 dhe gjithashtu paragrafët 121 dhe 138). Duke miratuar një qasje të tillë, 
shumica kanë, sipas mendimit tonë, paragjykuar rezultatin e vlerësimit nëse ndryshimi 
në ndikimin e legjislacionit ishte rezultat i faktorëve objektivë që nuk kanë lidhje me 
origjinën etnike.

21.  Në rastet e një ndryshimi të drejtpërdrejtë në trajtim mbi bazën e origjinës etnike, ose nëse 
është vërtetuar se ka pasur dallime të tërthorta në trajtim mbi këtë bazë, do të kërkonte 
me të vërtetë arsye shumë të rënda për një ndryshim të tillë në trajtim të justifikuar 
- nëse vërtet mund të justifikohet ndonjëherë. Megjithatë, ne e gjejmë problematike 
të kërkojmë “arsye bindëse ose shumë të forta” para se të vendoset nëse ekziston një 
dallim në trajtim mbi bazën e origjinës etnike.

22.  Sipas pikëpamjes sonë, ajo që është vendimtare në rastin në fjalë është nëse ka pasur 
një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm për dallimin në trajtim në fjalë, d.m.th. nëse ky 
ndryshim ka ndjekur një qëllim legjitim dhe nëse ka pasur një marrëdhënie të arsyeshme 
proporcionaliteti midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që kërkohet të arrihet.
Qëllimi legjitim

23. Ne kemi vështirësi në kuptimin se pse shumica e tyre gjejnë shkak për të vënë në 
pikëpyetje legjitimitetin e qëllimeve të përmendura nga Qeveria, duke deklaruar se 
Gjykata “konsideron se nuk është e nevojshme të marrë qëndrim të veçantë mbi pyetjen 
... nëse qëllimi i paraqitur nga Qeveria për futjen e rregullit 28-vjeçar ishte i ligjshëm për 
qëllimet e Konventës “(shih paragrafin 121).

24.  Zbatimi i rregullës 28-vjeçare në vitin 2003 duhet të shihet në kontekstin e shtrirjes 
së kushteve të lidhjes me shtetasit danezë në vitin 2002. Qëllimet e përmendura nga 
Qeveria, të cilat dalin qartë nga puna përgatitore në lidhje me ndryshimet legjislative, 
janë kontrolli i emigracionit, integrimi i suksesshëm i të huajve dhe zbutja e vështirësive 
për personat me lidhje të forta dhe të qëndrueshme me vendin. Sipas mendimit tonë, 
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këto qëllime janë qartazi qëllime legjitime në kuptimin e jurisprudencës së Gjykatës.
Qëllimi dhe justifikimi i arsyeshëm (çështja e proporcionalitetit)

25.  Në vlerësimin e proporcionalitetit është e nevojshme të kihet parasysh margjina e 
vlerësimit që duhet t’u jepet autoriteteve kombëtare dhe parimit të subsidiaritetit.

26.  Sipas pikëpamjes sonë, objekti i çështjes për rastin në fjalë është në një fushë në të cilën 
shteti, për një numër arsyesh, duhet të njihet që ka  një hapësirë të gjerë vlerësimi.

27.  Së pari, Konventa nuk i jep të drejtën e bashkimit familjar (shih Gül kundër Zvicrës, 19 
shkurt 1996, § 38, Raportet e aktgjykimeve dhe vendimeve 1996 I). Me fjalë të tjera, 
dallimi në trajtim nuk ka të bëjë me të drejtën e Konventës.

28.  Së dyti, nuk ka dëshmi të një konsensusi të qartë evropian në lidhje me kushtet për 
ribashkimin familjar dhe trajtimin preferencial të dhënë personave me lidhje të forta dhe 
të qëndrueshme me vendin.

29.  Së treti, është e rëndësishme që përputhshmëria e legjislacionit përkatës me Konventën 
është shqyrtuar me kujdes dhe tërësisht në nivel vendor disa herë. Kështu, përputhshmëria 
e Konventës me kërkesën e lidhjes dhe rregullën 28-vjeçare u ekzaminua nga Qeveria 
para se të futeshin ligjet përkatëse në parlament. Më pas u vlerësua nga Parlamenti 
përpara se të miratohej Akti. Në bazë të memorandumit të vitit 2004 të Institutit Danez 
të të Drejtave të Njeriut, duke kritikuar legjislacionin, një vlerësim i detajuar u përcaktua 
në memorandumin e vitit 2005 nga Ministria për Refugjatë, Imigrim dhe Çështje të 
Integrimit. Një vlerësim i ngjashëm i detajuar gjendet në memorandumin e vitit 2006 
të grupit të punës me përfaqësuesit e Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe Ministrisë për Refugjatët, Emigracionin dhe Çështjet e Integrimit, e cila 
diskuton, ndër të tjera, pajtueshmërinë e rregullës së caktimit të afatit prej 28 vitesh me 
detyrimet ndërkombëtare të Danimarkës. Përfundimisht, përputhshmëria e Konventës 
me kërkesat e bashkimit familjar dhe rregullën 28   vjeçare u shqyrtua gjyqësisht nga 
Gjykata e Lartë Lindore dhe Gjykata Supreme.

30.  Së katërti, është e rëndësishme për të vendosur kufirin e vlerësimit që diferenca 
e kontestuar në trajtim të marrë, siç jemi të bindur, në bazë të “statusit tjetër”. Në 
përgjithësi, një shtrirje e gjerë vlerësimi u jepet shteteve anëtare në lidhje me dallimet në 
trajtim në bazë të “statusit tjetër”, në krahasim me origjinën “kombëtare” ose “etnike”.

31.  Së pesti, gjithashtu nuk ka rëndësi të madhe për kufirin e vlerësimit se legjislacioni 
ka të bëjë me kontrollin e emigracionit dhe kushtet për ribashkimin e bashkëshortëve. 
Këto janë çështje në lidhje me të cilat shtetet e Konventës janë ftuar të miratojnë masa 
të përgjithshme në zbatimin e politikës së tyre ekonomike apo sociale. Emigracioni dhe 
bashkimi familjar përfaqësojnë një fushë rregullatore ku shtetet përballen me sfidën për 
të arritur ekuilibrin e duhur midis të drejtave të individit dhe interesave të shoqërisë. 
Përkrahja e interesave të individit në mënyrë të pashmangshme do të ketë pasoja për 
shoqërinë në përgjithësi. Këto sfida për shoqërinë nuk mund të injorohen dhe duhet 
të adresohen nga shtetet në miratimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit. Për 
shembull, emigracioni ka një incident në çështje të tilla si shpenzimet publike, qasja në 
sigurimet shoqërore dhe sistemi i mirëqenies së vendit. Ajo përfshin çështje që lidhen me 
punësimin dhe papunësinë. Ajo gjithashtu ngre çështje që kanë të bëjnë me integrimin 
në shoqëri, duke përfshirë rrezikun e izolimit, keq përshtatjes, geto-ve dhe tensioneve 
midis kulturave të ndryshme. Në të shumtën, kjo është një fushë ku shtetet përballen me 
zgjedhje të vështira kur përmbushin detyrimet e tyre ndërkombëtare.

32.  Neni 5 § 2 i Konventës Evropiane për shtetësinë nuk përbën një faktor që duhet të 
jetë vendimtar për vlerësimin e Gjykatës. Në bazë të formulimit të dispozitës (“duhet 
të udhëhiqet”) si dhe raportit shpjegues (“tregojnë një deklaratë të qëllimit dhe jo një 
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rregull të detyrueshëm që duhet të ndiqet në të gjitha rastet”), është më se e diskutueshme 
se Neni 5 § 2 nuk përmban një normë ligjore detyruese, por një parim dhe nuk ofron 
ndonjë mbrojtje më të fortë nga ajo e parashikuar në nenin 14 të Konventës. Ky është 
kuptimi i reflektuar në gjykimin e Gjykatës së Lartë; dhe, në mendjet tona, është një 
lexim i arsyeshëm i dispozitës. Për më tepër, nuk është roli i Gjykatës për të interpretuar 
Konventën Evropiane për shtetësinë. Në çdo rast, neni 5 § 2 i Konventës Evropiane 
për shtetësinë nuk mund të sjellë në vetvete një interpretim të nenit 14 të Konventës që 
ndalon një ndryshim në trajtimin midis shtetasve në varësi të kohëzgjatjes së periudhës 
gjatë së cilës ata kanë qenë shtetas.

33. Është e vërtetë që legjislacioni danez mbi imigracionin dhe ribashkimin familjar, 
duke përfshirë kërkesën e lidhjes dhe rregullin 28-vjeçar, është kritikuar nga organet 
ndërkombëtare, siç janë ECRI, CERD, CESCR dhe CEDAW, të cilat në mënyra të 
ndryshme gjatë viteve kanë argumentuar që zbatimi i kriterit përkatës është i aftë të çojë 
në diskriminim. Megjithatë, dihet se organet e tilla ndërkombëtare mund dhe shpesh, 
shprehin pikëpamjet që nuk pasqyrojnë domosdoshmërish norma  detyruese. Për më 
tepër, Gjykata duhet të jetë e kujdesshme që mos t›i kthejë rekomandimet e detyrueshme 
të bazuara në politika në obligime ligjore (shih gjithashtu Bashkimin Kombëtar të 
Punonjësve të Hekurudhave, Detareve dhe Transportit kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
nr. 31045/10, §§ 92- 99, GJEDNJ 2014).

34.  Në vlerësimin e proporcionalitetit të masës së kontestuar, është e rëndësishme që kriteri 
i zbatuar në legjislacion të jetë objektiv. Ai zbatohet për të gjithë shtetasit danezë, 
pavarësisht nëse ato janë me prejardhje etnike daneze ose me ekstrakte të huaj.

35. Është gjithashtu një konsideratë e rëndësishme që kriteri ligjor pasqyron një vlerësim 
të përgjithshëm të njohurisë dhe lidhjeve të një personi me shoqërinë daneze me synim 
integrimin e suksesshëm. Me fjalë të tjera, kriteri ka për qëllim përcaktimin e një grupi 
që në përgjithësi mund të konsiderohet se ka lidhje të qëndrueshme dhe të forta me 
shoqërinë daneze, duke ofruar kështu një perspektivë të integrimit të suksesshëm.

36.  Është e qartë se në rrethanat specifike të një çështjeje të veçantë personi që nuk e 
përmbush rregullin 28-vjeçar, megjithatë në praktikë mund të ketë lidhje / lidhje më 
të forta me shoqërinë daneze sesa një person që përmbush këtë rregull. Megjithatë, 
ekzistenca teorike e një mundësie të tillë nuk është e vetmja bazë e mjaftueshme për 
ta konsideruar si të papajtueshme me nenin 14 të Konventës rregullat përgjithësisht të 
zbatueshme në këtë rast.

37.  As nuk mund të anashkalohet që Gjykata ka pranuar në mënyrë eksplicite se Shtetet 
e Konventës kanë të drejtë të japin trajtim preferencial për personat që kanë lidhje të 
forta me vendin. Kështu, Gjykata ka pranuar se “në përgjithësi ka arsye bindëse sociale 
për t’u dhënë trajtim të veçantë atyre që kanë një lidhje të veçantë me një vend” (shih 
Ponomaryov dhe të tjerë kundër Bullgarisë (vendimi), nr. 5335/05, 18 Shtator 2007, 
lidhur me trajtimin preferencial të “të huajve me prejardhje bullgare dhe atyre që jetojnë 
jashtë”) dhe, në veçanti, “atyre që lidhja familjare me një vend rrjedh nga të lindurit 
në atë vend” (shih Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
28 maj 1985, § 88, Seria A nr.94, lidhur me ribashkimin e bashkëshortëve). Sipas 
mendimit tonë, ky parim zbatohet në mënyrë të barabartë për ekzistencën e lidhjeve 
të forta familjare me një vend që buron ngaqë është një shtetas për një periudhë të 
caktuar. Shumica nuk e ka të nevojshme të sqarojë nëse po largohen nga autoritetet e 
jurisprudencës të përmendura më lart ose po e gjejnë aplikimin aktual të dallueshëm prej 
tyre, veçanërisht nga Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali, të cilat u analizuan në mënyrë 
eksplicite dhe u mbështetën nga Gjykata Supreme në shqyrtimin e çështjes në fjalë.



358

38.  Më e rëndësishmja, në përcaktimin nëse ndryshimi në trajtim plotëson kërkesën e 
proporcionalitetit, nuk është e mjaftueshme për të shqyrtuar legjislacionin në përgjithësi. 
Është gjithashtu e nevojshme të kemi parasysh rrethanat specifike të rastit. Në të vërtetë, 
rrethanat specifike të rastit dhe pasojat për ankuesin duhet të jenë vendimtare për 
vlerësimin e kërkesës nga ana e Gjykatës. Roli i Gjykatës nuk është të rishikojë në 
mënyrë abstrakte legjislacionin e brendshëm të kontestuar, por të vlerësojë zbatimin e 
tij specifik në situatën e ankuesve.

39.  Në lidhje me këtë, është me rëndësi që kërkuesi i parë të jetë shtetas danez për vetëm një 
vit pasi kërkuesi i dytë ka aplikuar për ribashkimin e familjar dhe se ai ka qenë shtetas 
danez për dy vjet, kur është marrë vendimi i formës së prerë. Ankuesja e parë kishte 
jetuar në Danimarkë për 10 vjet, kur ankuesi i dytë paraqiti kërkesën e saj dhe për 11 
vjet, kur është marrë vendimi i formës së prerë. Prandaj është e vështirë të argumentohet 
se kërkuesja e parë ishte në një situatë të krahasueshme me atë të personave që kishin 
qenë shtetas danezë për 28 vjet ose kishin qëndruar në Danimarkë për 28 vjet.

40.  Gjatë vlerësimit të rrethanave specifike të rastit dhe proporcionalitetit të masës së 
kontestuar, është gjithashtu relevante që të merren parasysh pasojat për ankuesit për 
moszbatimin e përjashtimit nga kërkesa e bashkëngjitur.

41.  Zbatimi i rregullës 28-vjeçare nuk do të thotë që ankuesit do të duhet të presin derisa 
ankuesi i parë të bëhet 59 vjeç përpara se të mund të aplikojnë për bashkim familjar. 
As nuk nënkupton që ribashkimi i tillë do të jetë iluzion. Zbatueshmëria e rregullës 28 
vjeçare do të thotë vetëm që ankuesit do të duhej të plotësonin kërkesën përgjithësisht të 
aplikueshme për bashkim familjar.

42. Prandaj, nuk është e saktë për ankuesit të pohojnë se ankuesi i parë “ende duhet të presë 
deri në vitin 2030 për leje për t’u bashkuar në Danimarkë me ankuesen e dytë”. Po 
ashtu, Komisioneri për të Drejtat e Njeriut nuk është i saktë duke argumentuar, së pari, 
se personat që kanë fituar shtetësinë më vonë do të “normalisht duhet të presin edhe 28 
vjet para se të mund të jetojnë në Danimarkë me partnerin e tyre të huaj”; dhe, së dyti, 
se “periudha e përjashtimit nga kushtet e lidhjeve agregate ... në një moshë kaq të madhe 
përbën një kufizim të tepruar të së drejtës për jetë familjare” (paragrafi 137).

43.  Qeveria i ka dhënë Gjykatës informacione të hollësishme mbi praktikat administrative 
në lidhje me kërkesën e lidhjes, duke përfshirë shqyrtimin e kohëzgjatjes së qëndrimit 
në Danimarkë dhe përpjekjeve të të huajve për t’u integruar në shoqërinë daneze.

44. Mund të jetë e vështirë të thuhet nëse ankuesit do të jenë në gjendje ta përmbushin 
kërkesën për bashkim familjar dhe t›u jepet bashkimi familjar në Danimarkë. Megjithatë, 
nuk ka bazë të mjaftueshme për të thënë se perspektiva e bashkimit familjar është 
iluzore në praktikë. Në fakt, duket se ankuesit do të kishin mundësi shumë të mira për të 
siguruar ribashkimin bashkëshortor nëse kishin pritur disa vjet para se të aplikonin.

45.  Në përgjithësi, sipas pikëpamjes sonë, justifikimi objektiv dhe i arsyeshëm për dallimin 
në trajtimin në fjalë është treguar se ekziston. Me fjalë të tjera, ekziston një marrëdhënie 
e arsyeshme e proporcionalitetit midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që kërkohet të 
arrihet. Përfundimi ynë është që asnjë shkelje e nenit 14 të lexuar në lidhje me nenin 8 
të Konventës nuk mund të konstatohet se ka ndodhur në faktet e rastit aktual.
Ankesa e ankuesit sipas nenit 8

46.    Pasi nuk gjejmë asnjë shkelje të nenit 14 të lexuar në lidhje me nenin 8 të Konventës, ne 
e konsiderojmë të nevojshme të shqyrtojmë aplikimin sipas nenit 8 të marrë të vetëm. 
Megjithatë, sipas mendimit tonë, është e qartë se nuk ka pasur shkelje të nenit 8 të 
Konventës.

47.  Martesa u kontraktua në Gana, atje ku jetonte ankuesja femër. Kur u krijua jeta familjare, 
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ankuesit nuk kishin arsye të besonin se do të ishin në gjendje të jetonin së bashku në 
Danimarkë. Të dy ankuesit kishin lidhje të forta familjare me Ganën dhe kërkuesja 
femër nuk kishte lidhje me Danimarkën, përveç martesës së saj me ankuesin.

48.  Ndërsa i pranojmë plotësisht arsyet e dhëna nga Dhoma njëzëri (shih §§ 52-60 të 
aktgjykimit të Dhomës), ne nuk e konsiderojmë të nevojshme të përpunojmë më tej këtë 
çështje.
Vërejtjet përfundimtare

49.  Mund të jetë e vështirë të thuhet nëse ankuesit do të jenë në gjendje ta përmbushin 
kërkesën për bashkim familjar dhe t’u jepet bashkimi familjar në Danimarkë. Megjithatë, 
nuk ka bazë të mjaftueshme për të thënë se perspektiva e bashkimit familjar është 
iluzore në praktikë. Në fakt, duket se ankuesit do të kishin mundësi shumë të mira për të 
siguruar ribashkimin bashkëshortor nëse do kishin pritur disa vjet para se të aplikonin.

50.  Nëse Danimarka vendos të pajtohet me aktgjykimin duke shfuqizuar përjashtimin nga 
kërkesa për bashkim familjar në përgjithësi, gjetjet e Gjykatës për shkelje nuk do ta 
bëjnë më të lehtë për personat që kanë qenë shtetas danezë për më pak se 28 vjet (tani 26 
vjet) për të marrë bashkimin familjar. Për më tepër, një ndryshim i tillë legjislativ do të 
vepronte në disavantazhin e shtetasve danezë që kanë jetuar dhe kanë krijuar një familje 
jashtë vendit dhe që dëshirojnë të kthehen në Danimarkë. Ajo gjithashtu do të veprojë në 
disavantazhin e individëve që nuk janë shtetas që kanë qëndruar në mënyrë të ligjshme 
në Danimarkë për 28 vjet që nga lindja ose në fëmijërinë e hershme, gjë që mund të jetë 
një problem i veçantë për ta nëse ata dëshirojnë të martohen me një person nga një vend 
tjetër me të cilët kanë lidhje të ngushta familjare.

51.  Me fjalë të tjera, ajo që mund të perceptohet si një fitore për ankuesit individualë mund, 
në varësi të masave kombëtare të miratuara si pasojë e vendimit të Gjykatës, të kthehet 
në dëm të një numri të madh personash që dëshirojnë të marrin bashkimin familjar në 
Danimarkë. Kështu, përpjekja e shumicës për të siguruar atë që ata perceptojnë të jenë 
të drejtat e njeriut të ankuesve individuale në rastin në fjalë, mund të jetë në kurriz dhe 
në dëm të të drejtave të emigracionit dhe interesave të personave të tjerë.

52.  Për këtë, shqetësimi ynë kryesor në lidhje me gjykimin e Gjykatës është lloji i ri dhe, 
sipas mendimit tonë, aplikimi i gjerë i nocionit të diskriminimit të tërthortë mbi bazën e 
origjinës etnike, në veçanti kërkesa e “arsyeve bindëse ose shumë të rënda justifikuese” 
kur të dhënat statistikore mbi zbatimin e një mase të përgjithshme merren si mjete 
kryesore për të përcaktuar nëse ka diskriminim të tërthortë në bazë të origjinës etnike.

MENDIM KUNDËRSHTUES I GJYKATËSIT YUDKIVSKA

Kam votuar kundër gjetjes së një shkeljeje të nenit 14 në rastin aktual, edhe pse mund 
të ndaj mendimin e shumicës se “rregulli 28-vjeçar kishte efekt indirekt të favorizimit të 
shtetasve danezë me prejardhje etnike daneze”. Megjithatë, në mënyrë rigoroze ligjërisht, e 
shoh këtë rast nga një këndvështrim tjetër.

Në rastin konkret, në vitin 2002 u prezantua “kërkesa për bashkim familjar” e shtetasve 
danezë për qëllime të bashkimit familjar. Ankuesit u martuan në vitin 2003 (kur  ankuesi i 
parë ishte shtetas danez vetëm për një vit), duke qenë plotësisht i vetëdijshëm për faktin se 
ata nuk kishin gjasa të kënaqnin kërkesat e përmendura. Pas refuzimit për t’u dhënë atyre 
bashkim familjar, ata apeluan. Ndërkohë, qeveria kishte prezantuar klauzolën e përjashtimit 
prej 28 vjetësh, e cila u dha ankuesve mundësinë në apelimet e tyre të mëtejshme jo vetëm 
të ankoheshin për refuzimin e bashkimit familjar, por edhe të kërkonin diskriminim. 
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Megjithatë, paaftësia e tyre për të kapërcyer “detyrimin e lidhjes” për të qëndruar së bashku 
në Danimarkë, mbetet thelbi i ankesës së ankuesve.

Në rrethanat e veçanta të rastit të ankuesve, Gjykata u pengua që të analizonte vetë 
“kërkesën për bashkim” ose pajtueshmërinë e saj me Konventën. Sipas dokumenteve 
përkatëse të paraqitura nga Qeveria, kur shtrëngimi i “kërkesës për bashkim familjar” ndaj 
shtetasve danezë në vitin 2002, autoritetet ishin të shqetësuar se “integrimi ishte veçanërisht 
i vështirë në familje ku gjenerata pas gjenerimit i nxori bashkëshortët e tyre në Danimarkë 
vendlindjen e tyre ose të prindërve të tyre “(shih paragrafët 33 dhe 106 të vendimit). Me fjalë 
të tjera, sipas tyre, kjo traditë rezultoi me një shkëputje kumulative nga shoqëria daneze dhe 
një pjesë e margjinalizuar e asaj shoqërie. Por kjo sigurisht nuk u interesonte atyre shtetasve 
danezë që u shpërngulën për punë në vendet e huaja dhe rritën fëmijë atje; Ata mbetën shumë 
të përfshirë në shoqërinë daneze, ashtu siç bënë dhe fëmijët e tyre. Kishte shumë më pak rrezik 
nga margjinalizimi nëse një fëmijë i tillë, i rritur jashtë vendit, ishte të sillte bashkëshortin e 
tij / saj në Danimarkë. Prandaj, Qeveria paraqiti përjashtimin e rregullës 28-vjeçare në fjalë 
në rastin aktual, e cila, siç kishte themeluar shumica, kishte “një efekt paragjykues në mënyrë 
jo proporcionale ndaj personave ... të cilët ishin me origjinë etnike, përveç se danez” (shih 
paragrafin 104 të gjykimi).

Pakica në Gjykatën Supreme të Danimarkës deklaroi se “në një vlerësim të bërë në bazë 
të nenit 14 të lexuar së bashku me nenin 8 të Konventës, një faktor tjetër që duhet marrë 
parasysh [ishte] rëndësia vendimtare e të drejtës për t’u vendosur me bashkëshortin në vendin 
e kombësisë së tij “(shih paragrafin 30 të vendimit). Megjithatë, fushëveprimi prima facie i 
vetëm i Nenit 8 nuk mbron zgjedhjen e një familjeje për të banuar në një shtet nëse njëri prej 
bashkëshortëve është një shtetas i shtetit në fjalë dhe një shtet nuk i përmbush detyrimet e tij 
sipas kësaj dispozite kur është fjala për një ndalim të bashkimit familjar për individët që nuk 
janë shtetas vetëm në rrethana shumë serioze.

Megjithatë, në rastin në fjalë, neni 14 ndryshoi analizën e Dhomës së Madhe duke 
e fokusuar atë në faktin se rregulli 28-vjeçar e dëmtoi aftësinë e shtetasve danezë me një 
përkatësi etnike të veçantë për të shijuar jetën së bashku me një bashkëshorte jo-daneze 
në Danimarkë në bazë të barazisë me shtetasit e tjerë danezë. Kështu që shumica e zgjeroi 
fushën mbrojtëse të nenit 8, duke përdorur nenin 14 të Konventës. Është e vërtetë që neni 
14 nuk nënkupton domosdoshmërish shkeljen e një prej të drejtave substantive të garantuara 
nga Konventa, por një koncept i tillë i gjerë i fushës së tij pa një lidhje të mjaftueshme me 
garancinë substanciale të Konventës, e bën të paqartë dhe të padallueshëm nga Protokolli Nr. 
12.

Por, për më tepër, sipas Nenit 14 i marrë së bashku me Nenin 8, ne duhet të vlerësojmë 
nëse veprimi ose masa e ankuesit ka ndikuar në gëzimin e së drejtës së ankuesve të përcaktuar 
në nenin 8 në mënyrë diskriminuese. Gjykata, që nga çështja gjuhësore belge, vazhdon të 
theksojë vazhdimisht se një dallim i shtetit që ndikon në gëzimin e barabartë të të drejtave të 
Konventës është diskriminimi i paligjshëm, përveç nëse është i justifikuar.

Këtu gjejmë veten në një situatë mjaft paradoksale, siç është theksuar nga kolegët e 
mi kundërshtarë. Ajo që sigurisht është problematike në lidhje me të drejtën e ankuesve për 
ribashkimin familjar në Danimarkë është “kërkesa për bashkim familjar” e vitit 2002. Por, 
siç u përmend më sipër, ne jemi të kufizuar në shqyrtimin tonë të çështjes për analizën e 
rregullave të përjashtimit 28 vjeçar, që i jep përparësi një grupi të caktuar dhe i lejon ata të 
“shmangin” kërkesën e përgjithshme të bashkëngjitjes. Është ky përjashtim i cili u gjet nga 
shumica për të përbërë diskriminim të tërthortë. Siç është nënvizuar nga gjyqtarët Villiger, 
Mahoney dhe Kjølbro, mënyra më e dukshme e përmbushjes së këtij vendimi do të ishte 
heqja e përjashtimit nga kërkesa për bashkim familjar, në mënyrë që askush të mos ketë të 
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drejtë të barabartë për të shmangur këtë të fundit. Kështu, barazia do të arrihet në kuptim 
të barabartë “jo të kënaqshëm” të së drejtës. Megjithatë, ankuesit ende nuk do të jenë në 
gjendje të gëzojnë ribashkimin familjar në Danimarkë. Me fjalë të tjera, ajo që ankuesit 
mund të fitojnë si pasojë e fitores së tyre nuk është e drejta e tyre e barabartë për ribashkimin 
e familjes (që ishte qëllimi i tyre kryesor), por barazimi i barabartë me bashkimin familjar së 
bashku me të tjerët që kishin më parë të drejtën.

Këtu qëndron mosmarrëveshja ime kryesore me shumicën. Unë nuk mund ta interpretoj 
nenin 14 të Konventës me qëllim që të arrihet barazia me çdo mjet, duke përfshirë barazimin 
e interesave të pa kompensueshme. Në rast të revokimit të klauzolës së përjashtimit të 
kundërshtuar, një ndjenjë kënaqësie për ankuesit se ata nuk do të diferencoheshin si emigrantë 
është krejtësisht e kuptueshme, por është me rëndësi të madhe që e drejta e tyre kryesore sipas 
Nenit 8 të mbetet e paprekur, ndërkohë që Neni 8 i të drejtave të grupit tjetër të shtetasve 
danezë do të jetë i dëmtuar ndjeshëm.

Nuk mund të pajtohem më shumë me Gjykatën Supreme të SHBA-së Stephen Breyer, 
sipas të cilës “gjykatësi duhet të shqyrtojë pasojat [e gjykimit të tij] nëpërmjet vlerës ose 
qëllimit kushtetues përkatës”. Qëllimi i nenit 14 është të garantojë “gëzimin e të drejtave 
dhe lirive të [Konventës] ... pa diskriminim”, por do të humbasë vlerën e saj parësore, sipas 
mendimit tim, nëse interpretohet si garanci për “mos barazim të barabartë” të të drejtave. 
Prandaj unë pajtohem me kolegët e mi kundërshtarë që “përpjekja e shumicës për të siguruar 
atë që ata i perceptojnë të drejtat e njeriut të ankuesve individuale në rastin në fjalë, mund të 
jetë në kurriz dhe në dëm të të drejtave të imigracionit dhe interesave të personave të tjerë “Të 
cilët kanë lidhje të forta familjare me Danimarkën”.

Siç ka thënë një herë shkrimtari anglez Samuel Johnson, “është më mirë që disa të 
jenë të pakënaqur dhe që askush nuk duhet të jetë i lumtur, gjë që do të ishte një gjendje e 
përgjithshme barazie”.

Duke pasur parasysh se diskriminimi në rastin aktual, siç gjendet nga Dhoma e Madhe, 
mund të zgjidhet duke hequr klauzolën e përjashtimit prej 28 vjetësh jo në kënaqësinë e 
ankuesve, por në dëm të të tjerëve, kam votuar kundër gjetjes së propozuar nga maxhoranca.



362

SEKSIONI I KATËRT

ÇËSHTJA RAMADAN K. MALTËS

(Kërkesa nr. 76136/12)

VENDIM

STRASBOURG

21 Qershor 2016

PËRFUNDIMTAR

17/10/2016
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Në çështjen Ramadan k. Maltës,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i Katërt) e ulur si një Dhomë 

e përbërë nga:
András Sajó,       President,
Boštjan M. Zupančič,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Krzysztof Wojtyczek,
Egidijus Kūris,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,      gjytarë,
David Scicluna,       gjyqtar ad-hoc,
dhe Marialena Tsirli, Kancelar Seksioni,
Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 24 Maj 2016,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u mor në këtë datë:

PROCEDURA

1.   Çështja e ka zanafillën në ankimin (nr. 76136/12) kundër Republikës së Maltës, e 
paraqitur pranë Gjykatës në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave 
dhe Lirive Themelore të Njeriut (“Konventa”) nga z. Louay Ramadan (“Ankuesi”), më 
21 Nëntor 2012. Aktualisht ankuesi paraqitet si nje person pa shtetësi. Ai fillimisht ishte 
shtetas egjiptian. Më tej mori autorizim për të hequr dorë nga shtetësia e tij egjiptiane 
pas marrjes së shtetësisë malteze pas martesës me një shtetase malteze.

2.   Ankuesi u përfaqësua nga Prof. I. Refalo dhe Dr. S. Grech, avokatë që praktikojnë në 
Valletta. Qeveria Malteze (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i tyre, Dr. P. Grech, 
Avokat i Përgjithshëm.

3.   Ankuesi pretendon se urdhri i cili i ka privuar shtetësinë malteze përbën një shkelje të të 
drejtave të tij të Nenit 8. 

4.   Më 6 Nëntor 2014, ankesa që lidhet me nenin 8 i është komunikuar Qeverisë dhe 
pjesa tjetër e kërkesës është shpallur e papranueshme në pajtim me rregullin 54 § 3 të 
Rregullave të Gjykatës.

5.   Z. Vincent A. De Gaetano, gjyqtari i zgjedhur për Maltën, nuk ishte në gjendje të merrte 
pjesë në këtë çështje (rregulli 28). Prandaj, Presidenti vendosi të caktojë Z. David 
Scicluna për të marrë pjesë si gjyqtar ad hoc (Rregulli 29 § 1 (b)).

FAKTET

I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

6.  Kërkuesi ka lindur në vitin 1964 në Egjipt dhe aktualisht jeton në Hamrun, Maltë.

A.  Historiku i çështjes

7.   Ankuesi ka pasur një vizë turistike malteze, e cila është lëshuar në vitin 1991 e vlefshme 
për tre muaj. Pasi afati i vizës skadoi, ai qëndroi në Maltë ilegalisht. 

8.   Në vitin 1993, kur ankuesi ishte njëzet e nëntë vjeç dhe jetonte ende në mënyrë të 
paligjshme në Maltë, ai u takua me MP-në, një qytetare malteze, e cila në atë kohë 
ishte shtatëmbëdhjetë vjeçe. Tre muaj më vonë, më 13 Tetor 1993, ata u martuan në një 
ceremoni civile. Më 26 Shkurt 1994 ata u martuan gjithashtu sipas ritit katolik.
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9.  Më 18 Nëntor 1993 ankuesi kërkoi informacion lidhur me statusin e tij si “i përjashtuar” 
(shih paragrafin 33 më poshtë) dhe më 23 nëntor 1993 filloi procesin për të marrë 
nënshtetësinë malteze në bazë të martesës së tij me një shtetase malteze.

10.  Statusi i personit të përjashtuar i ankuesit u konfirmua më 2 Mars 1994. Më 19 Prill 
1994, pas shqyrtimit të kërkesës së tij dhe si rrjedhojë e martesës, ai u regjistrua si shtetas 
Maltez. Më 12 Shtator 1994, ai paraqiti një kërkesë për heqjen dorë nga shtetësia e tij 
egjiptiane (një kopje e formularit përkatës të aplikimit nuk është paraqitur në Gjykatë). 
Nga një letër e lëshuar nga Konsulli i Ambasadës së Republikës Arabe të Egjiptit në 
Maltë, më 29 Shtator 1994, kërkesa e ankuesit u miratua dhe pasaporta e tij egjiptiane 
doli nga qarkullimi. Në këtë kohë, dyshtetësia nuk ishte e mundur sipas ligjit Egjiptian 
apo atij Maltez.

11.  Sipas Qeverisë, në vitin 1994 ankuesi dhe MP kishin probleme të ndryshme martesore, 
gjë që çoi kërkuesin të largohej në dy raste nga shtëpia martesore. Kërkuesi është sjellur 
në mënyrë agresive, dhe specifikisht më 5 Qershor 1994 ai ka dhunuar fizikisht gruan e 
tij shtatzënë, duke i shkaktuar paaftësi të përhershme. Pas kësaj MP u largua nga shtëpia 
martesore.

12.  Kërkuesi u akuzua, qëndroi në paraburgim, dhe në fund u gjykua duke u shpallur fajtor 
lidhur me aktin e dhunës. Iu dha pezullim dënimi.

13.   Ndërkohë, më 13 Dhjetor 1994, nga kjo martese lindi një fëmijë, LR. LR është shtetas 
maltez. Mosmarrëveshjet e ndryshme familjare vazhduan midis çiftit.

14.  Më 8 shkurt 1995, MP ngriti procedurat gjyqësore për anulimin e martesës. Pas 
procedimeve kundërshtuese, ku të dyja palët u përfaqësuan nga një avokat, martesa 
e ankuesit u anulua me një vendim të datës 19 Janar 1998. Gjykata që dha vendimin 
u mjaftua (në shkallën e nevojshme në procedurën civile, domethënë në një balancë 
të probabiliteteve) në arsyetimin se qëllimi I vetëm i ankuesit për martesë ishte që 
të qëndronte në Maltë dhe të fitonte shtetësinë; kështu duke përjashtuar martesën në 
vetvete, ka bërë një simulim të martesës. Meqë nuk është paraqitur asnjë ankesë kundër 
vendimit ai është bërë përfundimtar.

15.   Ankuesi nuk i informoi autoritetet lidhur me vendimin për anulimin e martesës së tij 
duke qëndruar banor në Maltë dhe duke mbajtur shtetësinë e tij Malteze.

16.  Më 30 Qershor 2003, ankuesi u martua me VA, një shtetase ruse, katër muaj pas takimit 
të parë. Ankuesi pyeti për statusin e personit të përjashtuar të gruas së tij ruse dhe iu 
kërkua të jepte një kopje vendimit të anulimit. Më 4 Korrik 2003, ankuesi paraqiti një 
kopje të vendimit dhe vetëm në këtë kohë autoritetet erdhën në dijeni lidhur me arsyen 
e anulimit të martesës së tij të parë.

17.   Pas një kërkese për këtë qëllim, më 27 Shtator 2004, VA-së iu dha statusi i personit të 
lirë dhe kështu kishte liri të plotë të lëvizjes (shih “Ligjin përkatës vendas” më poshtë). 
Sipas Qeverisë, edhe pse kjo është kontestuar nga ankuesi, vëmendja i është tërhequr 
për faktin se përfitimi i një statusi të tillë do të pushojë në qoftë se kërkuesi humbet 
shtetësinë e tij. Dy djem lindën nga kjo martesë, VR dhe VL, përkatësisht në vitin 2004 
dhe 2005. Ata që të dy janë shtetas Maltezë.

18.   Më 8 Maj 2006, kërkuesi u informua se do të duhej të nxirrej një urdhër për ta privuar 
nga shtetësia malteze (sipas nenit 14 (1) të Ligjit mbi Shtetësinë (“Akti”) - shih më 
poshtë “Ligji përkatës vendas”), ku, sipas vendimit të 19 Janarit 1998, duket se është 
përfituar me mashtrim. Ai u informua për të drejtën e tij për një hetim.

19.   Ankuesi e kundërshtoi këtë vendim, duke pretenduar se nuk ishte e vërtetë se e kishte 
fituar martesën e tij me mashtrim duke theksuar se kishte tre fëmijë Maltezë.

20.   Si pasojë, u ngritën procedura për të hetuar situatën e kërkuesit dhe nëse është e 
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nevojshme t’i hiqet shtetësia Malteze. Për këtë qëllim u krijua një komision në përputhje 
me nenin 14 (4) të Ligjit. Një numër seancash u mbajtën para komisionit ku ankuesi 
u ndihmua nga një avokat. Ai u lejua të parashtronte me shkrim dhe me gojë si dhe 
të paraqiste dëshmi, duke përfshirë dëshminë e dëshmitarit. Duket nga dokumentet e 
disponueshme që ankuesi kundërshtoi themelin e vendimit për anulim dhe pretendoi 
se nuk kishte qenë në dijeni pasi ai mund ta kishte apeluar këtë vendim. Ai gjithashtu 
kontestoi gjetjet e gjykatës së juridiksionit penal e cila e kishte gjetur fajtor për plagosjen 
e gruas së tij duke i shkaktuar paaftësi të përhershme.

21.  Ish-gruaja e ankuesit, një zyrtar i departamentit të dhënies së shtetësisë dhe një prift 
dhanë dëshmitë e tyre.

22.  Rekomandimi përfundimtar i komisionit për Ministrin e Drejtësisë dhe të Punëve të 
Brendshme nuk ishte vënë në dispozicion të ankuesit. Kërkesat nga avokati i ankuesit 
për një kopje të akteve të këtyre procedurave mbetën të pasiguruara.

23.  Më 31 Korrik 2007, Ministri urdhëroi që kërkuesi të privohej nga shtetësia e tij me efekt 
të menjëhershëm, në përputhje me nenin 14 (1) të Ligjit.

24.  Në një letër të datës 2 Gusht 2007 nga Drejtori i Departamentit të Shtetësisë, ankuesi 
u informua se Ministri i Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme kishte konstatuar se 
ankuesi kishte marrë shtetësinë me mjete mashtruese dhe prandaj më 31 Korrik 2007, 
në përputhje me Neni 14 (1) të ligjit, Ministri ka urdhëruar t’i hiqet menjëherë shtetësia. 
Atij iu kërkua të kthente certifikatën e regjistrimit si shtetas Maltez dhe pasaportën.

B.  Procedurat Kushtetuese të rivendosjes

25.  Ankuesi filloi procedurën kushtetuese te rivendosjes duke u ankuar bazuar në nenin 6, 
8 dhe 14 të Konventës. Ai pretendoi se nuk ka pasur një gjykim të drejtë dhe qasje të 
përshtatshme në gjykatë për përcaktimin e të drejtës së tij për shtetësi. Për më tepër, 
revokimi i shtetësisë së tij nuk ishte në përputhje me ligjin. Parakushtet për një veprim 
të tillë nuk kishin ekzistuar, pasi martesa e tij e parë nuk kishte qenë e lehtë.

26.  Me një vendim të datës 12 Korrik 2011, Gjykata Civile (Salla e Parë) në juridiksionin e saj 
kushtetues hodhi poshtë ankesën e ankuesit sipas nenit 6, duke konstatuar se komisioni 
i ngritur për këtë qëllim nuk ka qenë një gjykatë, por vetëm një organ investigues i aftë 
për të dhënë rekomandime dhe jo të marrë vendime përfundimtare. Gjykata, megjithatë, 
gjeti se të drejtat e Nenit 8 të ankuesit do të shkeleshin nëse, si rezultat i heqjes së 
shtetësisë së tij, ai bëhej i huaj. Familja e tij de jure (në lidhje me martesën e dytë) do 
të pësonte një shqetësim të pandreqshëm nëse, si baba (i dy fëmijëve Maltezë të kësaj 
martese), atij iu kërkua të shkonte në një vend tjetër. Kështu, revokimi i shtetësisë në 
rastin në fjalë ishte në kundërshtim me nenin 8. Rrjedhimisht, gjykata anuloi urdhrin e 
datës 31 Korrik 2007 dhe konsideroi se nuk ishte e nevojshme merrej një vendim për 
pretendimet e mëtejshme.

27.  Në ankimin e ngritur lidhur me vendimin e datës 25 Maj 2012, Gjykata Kushtetuese e 
hodhi poshtë pjesërisht vendimin e shkallës së parë. Rrëzoi ankesën lidhur me Nenin 
6 në bazë të faktit se dispozita nuk ishte e zbatueshme në mungesë të së drejtës civile. 
Në lidhje me këtë, ajo hodhi poshtë pretendimin e ankuesit se revokimi i nënshtetësisë 
ndikoi në të drejtën e tij për një jetë familjare dhe për këtë arsye ishte në natyrë civile, 
pasi shtetësia ishte një çështje e së drejtës publike dhe bie nën prerogativat e shtetit. 
Ajo gjithashtu anuloi pjesën e vendimit në lidhje me nenin 8, duke komentuar se nuk 
ishte vërtetuar që ankuesi të kishte një jetë familjare në Maltë dhe, edhe nëse kjo është 
kështu, revokimi i shtetësisë së tij nuk do të rezultonte domosdoshmërisht në faktin se 
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duhej të largohej nga Malta. Në të vërtetë, nuk kishte ndodhur që ankuesit t’i refuzohej 
vendbanimi Maltez ose se ai kishte aplikuar për të dhe i ishte refuzuar, si dhe nuk i është 
lëshuar asnjë urdhër për largim.

C.  Zhvillime të tjera

28.  Pas paraqitjes së kërkesës në Gjykatë, më 16 Nëntor 2012 avokati i ankuesit i shkroi 
autoriteteve përkatëse duke i informuar se çështja ishte në pritje në Gjykatë dhe se për 
këtë arsye nuk duhej ndërmarrë asnjë veprim në bazë të urdhrit të datës 31 Korrik 2007. 
Asnjë reagim, përveç njohjes me faturën e marrë lidhur me këtë letër. Megjithatë, edhe 
pse urdhri për të privuar ankuesin nga shtetësia e tij me efekt të menjëhershëm mbetet në 
fuqi, deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë veprim në zbatim të urdhrit dhe nuk është 
lëshuar asnjë  urdhër për largim.

29.  Megjithëse ankuesi konsideron se zbatimi i urdhrit është vetëm një çështje kohe, 
aktualisht ai është duke jetuar dhe ushtruar biznesin e tij në Maltë. Ai ka një licencë 
tregtare, e cila rinovohet periodikisht. Ai vazhdoi të përdorë pasaportë Malteze për të 
udhëtuar deri në vitin 2014 në datën e skadimit, pasi ai nuk ia kishte kthyer autoriteteve 
edhe pas kërkesës së tyre.

30.  Ankuesi nuk duket të ketë ndonjë kontakt me djalin e tij të parë por dëshmon se ndodhet 
në një ambient familjar me bashkëshorten e tij të dytë dhe fëmijët e tyre. Pas revokimit 
të shtetësisë së tij, gruaja e dytë e ankuesit humbi statusin e saj të lirisë për të lëvizur si 
dhe të drejtat e bashkangjitura lirisë së lëvizjes.

II.  LIGJI DHE PRAKTIKA PËRKATËSE E BRENDSHME DHE NDËRKOMBËTARE

A.  Ligji i brendshëm

1.  Kushtetuta
31.  Neni 44 i Kushtetutës së Maltës lidhet me të drejtën e lirisë së lëvizjes. Nenet e saj 1 dhe 

4 tregojnë si më poshtë:
“(1) Asnjë qytetar i Maltës nuk do të privohet nga liria e tij e lëvizjes dhe për qëllim të 

këtij neni, liria e lartpërmendur nënkupton të drejtën për të lëvizur lirshëm në të 
gjithë Maltën, të drejtën për të banuar në çdo pjesë të Maltës, dhe të drejtën për të 
hyrë në Maltë “.

“(4) Për qëllime të këtij neni, çdo person –
 (a) I cili ka emigruar nga Malta (qoftë para, gjatë ose pas ditës së caktuar) dhe 

duke qenë shtetas i Maltës në bazë të nenit 3 (1) ose të nenit 5 (1) të Aktit të 
Shtetësisë së Maltës në fuqi pas ardhjes në fuqi të Aktit 2000 të Shtetësisë 
Malteze (Amendamenti), ka pushuar së qeni një qytetar i tillë; ose

 (b)  I cili emigroi nga Malta para ditës së caktuar dhe, për shkak se ai kishte 
pushuar së qeni shtetas i Mbretërisë së Bashkuar para asaj dite, do të bëhej 
shtetas i Maltës në bazë të nenit 3 (1) të Ligjit për Shtetësinë Malteze në fuqi 
pas hyrjes në fuqi të Aktit 2000 të Shtetësisë Malteze (Amendamenti); ose

 (c)* i cili është bashkëshorti i një personi të përmendur në paragrafin (a) ose (b) të 
këtij  neni ose të një personi që është shtetas i Maltës në bazë të nenit 3 (1) ose 
të nenit 5 (1) të Aktit të Shtetësisë së Maltës në fuqi pas hyrjes në fuqi të Aktit 
2000 të Shtetësisë Malteze (Amendamenti), i cili është martuar me atë person 
për të paktën pesë vjet dhe jeton me atë person, ose është fëmija nën moshën 
njëzet e një vjeç të një personi të tillë; ose 
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 (d) i/e cili/a është i ve ose e ve e një personi të përmendur në paragrafin (a) ose 
paragrafi (b) të këtij neni ose i një personi i cili në kohën e vdekjes ishte 
shtetas i Maltës në bazë të nenit 3 ( 1) ose të nenit 5 (1) të Aktit të Shtetësisë 
së Maltës, në fuqi pas hyrjes në fuqi të Aktit 2000 të Shtetësisë Malteze 
(Amendamenti) dhe që ende jetonte me të në kohën e vdekjes së tij dhe që ka 
qenë i martuar me atë person për të paktën pesë vjet ose që për vdekjen e atij 
personi ka qenë i martuar për të paktën pesë vjet ose është fëmija nën moshën 
njëzet e një vjeç i këtij personi,

Do të konsiderohet të jetë shtetas i Maltës në bazë të nenit 3 (1) ose të nenit 5 (1) të 
Aktit për Shtetësinë Malteze, në fuqi pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Shtetësinë Malteze 
(2000)

Me kusht që nëse Ministri përgjegjës për çështjet që kanë të bëjnë me shtetësinë 
Malteze në çdo kohë me urdhër deklaron se është në kundërshtim me interesin publik 
që bashkëshorti, siç është përmendur në paragrafin (c), ose një vejushë ose e ve, siç 
përmendet në paragrafin (d ) Ose një fëmijë mbi moshën tetëmbëdhjetë vjeç, siç 
është përmendur në paragrafin (c) ose (d), duhet të konsiderohet ose të vazhdojë të 
konsiderohet bashkëshort, e ve, e veja ose fëmija, siç mund të jetë rasti, më pas do të 
pushojë të konsiderohet  si shtetas i Maltës siç përmendet më lart:

Me kusht që Ministri përgjegjës për çështjet që kanë të bëjnë me shtetësinë Malteze 
nuk do të kërkohet të caktojë ndonjë arsye për lëshimin e ndonjë urdhri të përmendur në 
kushtin e mëparshëm paraprak dhe vendimi i Ministrit për çdo urdhër të tillë nuk do të 
jetë subjekt i ankimit ose rishikimit në çdo gjykatë.

*shih nenin 5 të Aktit XIII të vitit 2001.”
2. Akti i Shtetësisë

32.  Nenet përkatëse të Aktit të Shtetësisë Malteze, Kapitulli 188 i Ligjeve të Maltës, tregojnë 
si vijon:
Neni 14 - më parë Neni 9 (para ndryshimeve në vitin 2000)
(1)  Në varësi të dispozitave të këtij neni, Ministri mund me urdhër të privojë shtetësinë 

e tij Malteze çdo shtetasi të Maltës, i cili është i tillë me regjistrim ose natyralizim, 
nëse ai bindet se regjistrimi ose certifikata e natyralizimit është marrë me anë të 
mashtrimit, përfaqësim të rremë ose fshehje të ndonjë fakti material. 

(2)  Në varësi të dispozitave të këtij neni, Ministri mund me urdhër të privojë shtetësinë 
e tij Malteze çdo shtetasi të Maltës, i cili është i tillë me regjistrim ose me 
natyralizim, nëse ai bindet se shtetasi -
(a)  e ka treguar veten me veprim ose fjalim që të jetë i pabesë ose i pakënaqur 

ndaj Presidentit ose Qeverisë së Maltës; ose
(b)  ka pasur, gjatë çdo lufte në të cilën Malta është përfshirë në tregti të paligjshme 

ose ka komunikuar me një armik apo është përfshirë me ndonjë biznes që ishte 
në dijeni të tij, në mënyrë të tillë që të ndihmonte një armik në atë luftë; ose

 (c)  brenda shtatë viteve pasi u bë i natyralizuar ose që u regjistrua si shtetas i 
Maltës, është dënuar në çdo vend me një dënim kufizues të lirisë personale për 
një afat jo më pak se dymbëdhjetë muaj; ose

(d) ka banuar rregullisht në vende të huaja për një periudhë të vazhdueshme 
shtatëvjeçare dhe gjatë asaj periudhe nuk ka as -
(i)  ka qenë në çdo kohë në shërbim të Republikës ose të një organizate 

ndërkombëtare për të cilën Qeveria e Maltës ishte anëtare; ose
(ii)  njoftoi me shkrim Ministrit për qëllimin e tij për të mbajtur nënshtetësinë 

e Maltës.
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 (3)  Ministri nuk e privon personin për nënshtetësinë sipas këtij neni nëse nuk bindet se 
nuk është i favorshëm për të mirën publike që ai person duhet të vazhdojë të jetë 
shtetas i Maltës dhe, në rastin e përmendur në nën paragrafin (2) (c), Duket se ai 
person nuk do të bëhet pa shtetësi.

(4)  Para marrjes së një urdhri sipas këtij neni, Ministri do t’i japë personit kundër të 
cilit është propozuar urdhri për njoftim me shkrim, duke e informuar atë për bazën 
në të cilën është propozuar të bëhet dhe për të drejtën e tij për hetim sipas këtij neni; 
Dhe nëse ai person zbaton në mënyrën e përcaktuar për një hetim, Ministri e dërgon 
çështjen në një komision hetimor të përbërë nga një kryetar, duke qenë person me 
përvojë gjyqësore, të emëruar nga Ministri dhe nga anëtarët e tjerë të emëruar nga 
Ministri të cilin  mendon se janë të përshtatshëm.

 (5)  Ministri mund të vendosë rregulla për praktikën dhe procedurën që duhet të ndiqet 
në lidhje me një komision hetimor të caktuar sipas këtij neni dhe rregulla të tilla 
mund të parashikojnë në veçanti dhënien e çdo kompetence një komisioni të drejta 
dhe privilegje të çdo gjykate, dhe për të mundësuar çdo kompetencë të dhënë në 
mënyrë që të ushtrohet nga një ose më shumë anëtarë të komisionit “.

Neni 15
“(1)  Një shtetas i Maltës, i cili është i privuar nga shtetësia e tij me urdhër të Ministrit 

sipas nenit 14, pas marrjes së urdhrit, pushon së qeni shtetas i Maltës”. 
Neni 19

“Ministrit nuk do t’i kërkohet të japë ndonjë arsye për dhënien ose refuzimin e çdo 
kërkese sipas këtij ligji dhe vendimi të Ministrit për çdo kërkesë e cila nuk do të jetë 
subjekt i apelimit ose shqyrtimit në asnjë gjykatë”. 

Neni 27
“(1)  Marrja ose mbajtja e shtetësisë malteze nga cilido person sipas Kushtetutës së Maltës 

ose ndonjë ligj tjetër para miratimit të Aktit të Shtetësisë Malteze (Amendament), 
2000 nuk do të ndikohet në asnjë mënyrë nga dispozitat e Aktit të përmendur.

(2)  Ky ligj nuk zbatohet për çdo kërkesë për regjistrim si shtetas i Maltës i paraqitur 
para datës 15 Gusht 1999. “ 

33.  Komiteti i hetimit të lartpërmendur rregullohet nga Legjislacioni subsidiar 188.02, 
Rregullat e Heqjes së Shtetësisë Malteze (Komiteti i Hetimeve).

34.   Ndër të tjera, bashkëshorti jo-maltez i një qytetari të Maltës ka të drejtën e “statusit të 
personit të përjashtuar”, i cili mund të gëzohet për aq kohë sa bashkëshorti është ende 
i martuar dhe jeton me atë person. Sipas dispozitave të Aktit të Emigracionit (Kapitulli 
217 i Ligjeve të Maltës), një person i liruar ka të drejtën e lirisë së lëvizjes. Në përputhje 
me Kushtetutën e Maltës, kjo nënkupton të drejtën për të lëvizur lirisht në të gjithë 
Maltën, të drejtën për të banuar në çdo pjesë të Maltës, të drejtën për t’u larguar dhe të 
drejtën për të hyrë në Maltë. Në 2004, Malta iu bashkua Bashkimit Evropian dhe u bënë 
të zbatueshme direktivat përkatëse, duke përfshirë Direktivën 2004/38 / EC të datës 29 
Prill 2004 mbi të drejtën e qytetarëve të BE-së dhe anëtarëve të familjes së tyre për të 
lëvizur dhe për të qëndruar lirshëm brenda territorit të Shteteve Anëtare.

35.  Sipas nenit 5 të Ligjit të Nënshtetësisë, çdo person i lindur në Maltë bëhet shtetas Maltez 
në datën e lindjes së tij. Akti gjithashtu siguron, dhe për aq sa është e rëndësishme, që 
një person i lindur në Maltë më ose pas 1 Gushtit 1989 nuk mund të bëhet shtetas i 
Maltës, përveç nëse në kohën e lindjes së tij babai ose nëna e tij ishte shtetas i Maltës 
ose një person që, pasi ishte shtetas i Maltës, emigroi nga Malta (neni 44 (4) (a) dhe (b) i 
Kushtetutës). Të dy masat nuk zbatohen në rastin e një foshnje të re të lindur të braktisur 
kudo në Maltë, i cili sipas saj do të ishte pa shtetësi. Çdo fëmijë i tillë mbetet një qytetar 
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i Maltës derisa të vendoset e drejta e tij për çdo shtetësi tjetër.
 3.  Ligji i Emigracionit

36.  Neni 14 i Ligjit të Emigracionit, Kapitulli 217 i Ligjeve të Maltës, për aq sa është e 
përshtatshme, tregon si vijon: 
“(1) Nëse ndonjë person konsiderohet nga Zyrtari I Parë i Emigracionit për të qenë i 

detyruar të largohet si emigrant i paligjshëm sipas ndonjë prej dispozitave të nenit 
5, Zyrtari në fjalë mund të lëshojë një urdhër largimi kundër këtij personi i cili ka të 
drejtë ankese [Përpara bordit të apelimit të emigracionit] kundër një urdhri të tillë 
në përputhje me dispozitat e nenit 25A:

(2)  Pas marrjes së një urdhri të tillë, personi kundër të cilit bëhet ky urdhër, do të 
mbahet në paraburgim derisa të largohet nga Malta:

(3)  Asgjë në këtë nen nuk do të ndikojë në detyrimin e çdo personi që nuk përmbush 
ose që nuk i përmbush më kushtet e hyrjes, qëndrimit ose lëvizjes së lirë për të lënë 
Maltën vullnetarisht pa vonesë. 

(4)  Largimi i një personi duhet të jetë në vendin e origjinës së atij personi ose në 
cilindo shtet tjetër në të cilin mund të lejohet hyrja, në veçanti sipas dispozitave 
përkatëse të çdo marrëveshjeje ripranimi të zbatueshme të lidhur nga Malta dhe në 
përputhje me detyrimet ndërkombëtare ndaj të cilave Malta mund të jetë palë.

(5)  Asgjë në këtë nen nuk përjashton ose paragjykon zbatimin e ligjit Maltez për të 
drejtën e azilit dhe të drejtat e refugjatëve dhe detyrimet ndërkombëtare të Maltës 
në lidhje me këtë. “

4. Rregulloret e Imigracionit
37.  Legjislacioni subsidiar 217.04, për aq sa është e përshtatshme, parashikon rregullat e 

mëposhtme:
“12. (1) Njerëzit e një vendi të tretë kanë të drejtë të qëndrojnë në Maltë vetëm nëse 

lëshohet një leje qëndrimi uniforme për një qëllim të caktuar në lidhje me të.
(2)  Dispozitat e nën rregulloreve (1) nuk zbatohen për një shtetas të një vendi të tretë 

të cilit i është dhënë leje e përkohshme për të qëndruar në Maltë me qëllim të 
përpunimit të një kërkese për azil ose një kërkesë për leje qëndrimi uniforme.

(3)  * Pa paragjykuar rregulloren 7 (3), dispozitat e rregulloreve 5, 6, 8, 9 dhe 10 
mutatis mutandis zbatohen për këtë Pjesë,  megjithatë një shtetas i një vendi të 
tretë nuk mund të aplikojë për një leje ose qëndrim uniform me qëllimin e kërkimit 
ose të marrjes në punë; Ai nuk mund të aplikojë për të ndryshuar natyrën e lejes 
së qëndrimit uniform në një leje që e autorizon atë të kërkojë ose të marrë përsipër 
punësim, ndërkohë që ai është në Maltë, përveçse kur Ministri mund të urdhërojë 
në rrethana të jashtëzakonshme.

*  Nuk ka hyrë ende në fuqi. “
38.   Rregulloret 5, 6, 8, 9 dhe 10 i referohen vendbanimit dhe punësimit në lidhje me qytetarët 

e Bashkimit Evropian.
39.  Rregullorja 12 (3) ende nuk ka hyrë në fuqi. Ajo do të hyjë në fuqi në datën ose datat të 

cilat mund t’i caktojë Ministri me anë të njoftimit në Gazetë. 

B.  Materiale Ndërkombëtare

1.  Kombet e Bashkuara
40.   Malta nuk është palë në Konventën së Kombeve të Bashkuara të vitit 1954 në lidhje me 

Statusin e Personave pa Shtetësi dhe as nuk është palë në Konventën e vitit 1961 mbi 
Reduktimin e pa shtetësisë. Një raport nga Zyra e Agjencisë së Refugjatëve të Kombeve 
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të Bashkuara në Maltë, e quajtur “Harta e Pa shtetësisë në Maltë” (2014), rekomandoi, 
mes tjerash, se Malta konsideron aderimin në dy konventat e përmendura dhe vendosjen 
e një procedure efektive për përcaktimin e pa shtetësisë, si dhe sigurimin e të drejtave 
të personave pa shtetësi dhe ndërgjegjësimin për pa shtetësinë midis institucioneve 
përkatëse qeveritare.
2.  Instrumentet përkatëse të këshillit të Evropës

41. Duke dëshiruar të promovojnë zhvillimin progresiv të parimeve ligjore lidhur me 
kombësinë, si dhe miratimin e tyre në të drejtën e brendshme dhe duke dëshiruar të 
shmangin, sa më shumë të jetë e mundur, rastet e pa shtetësisë, Këshilli i Evropës 
hartoi Konventën Evropiane të Kombeve të Bashkuara në 1997. Një nga parimet e tij, 
parashikuar në nenin 4, është se “duhet të shmanget pa shtetësia”. Neni 6 parashikon 
që çdo shtet palë duhet të lehtësojë në ligjin e saj të brendshëm marrjen e shtetësisë së 
tij për personat pa shtetësi. Neni 7, megjithatë, specifikon se një Shtet Palë nuk mund 
të sigurojë në ligjin e tij të brendshëm për humbjen e shtetësisë së tij nëse personi i 
interesuar në këtë mënyrë do të bëhet pa shtetësi, me përjashtim të rasteve të fitimit të 
shtetësisë së Shtetit Palë nëpërmjet sjelljes mashtruese, informimit të rremë ose fshehjes 
së ndonjë fakti përkatës që i atribuohet atij personi.

42.   Kjo Konventë u nënshkrua nga Malta më 29 Tetor 2003, por nuk është ratifikuar.
43.  Më 15 Shtator 1999, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës miratoi Rekomandimin 

Nr. R (99) 18 për shmangien dhe reduktimin e pa shtetësisë. Në veçanti, në lidhje me 
shmangien e pa shtetësisë si pasojë e humbjes së shtetësisë, ajo rekomandon, aq sa është 
e përshtatshme, sa vijon:
“c. Për të shmangur sa më shumë të jetë e mundur situatat e pa shtetësisë, një shtet 

nuk duhet domosdoshmërisht të privojë nga shtetësia e tij personat që kanë fituar 
kombësinë e tyre nga sjellje mashtruese, informacione të rrejshme ose fshehje të 
ndonjë fakti përkatës. Për këtë qëllim duhet të merren parasysh rëndësia e fakteve, 
si dhe rrethanat e tjera të rëndësishme, si lidhja e vërtetë dhe efektive e këtyre 
personave me shtetin përkatës; 

3.   Ligji përkatës i Bashkimit Evropian dhe praktika gjyqësore e Gjykatës së Drejtësisë 
të Bashkimit Evropian

44.  Neni 20 i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU), tregon:
“1.   Me këtë themelohet shtetësia e Bashkimit. Çdo person që mban nënshtetësinë e një 

Shteti Anëtar duhet të jetë shtetas i Unionit. Shtetësia e Bashkimit do të jetë shtesë 
dhe nuk do të zëvendësojë nënshtetësinë kombëtare.

2.   Qytetarët e Bashkimit gëzojnë të drejtat dhe u nënshtrohen detyrave të parashikuara 
në Traktatet. Ata, ndër të tjera, do të kenë:
(a)  të drejtën për të lëvizur dhe për të banuar lirisht brenda territorit të Shteteve 

Anëtare;
(b)  të drejtën për të votuar dhe për të qëndruar si kandidatë në zgjedhjet e 

Parlamentit Evropian dhe në zgjedhjet bashkiake në shtetin e tyre anëtar, nën 
të njëjtat kushte si shtetasit e atij shteti;

c)  të drejtën për të gëzuar, në territorin e një vendi të tretë, shtet anëtar i të cilit ata 
janë shtetas që nuk janë të përfaqësuar, mbrojtjen e autoriteteve diplomatike 
dhe konsullore të çdo Shteti Anëtar me të njëjtat kushte si shtetasit e atij shteti;

(d)  të drejtën për t’i bërë peticion Parlamentit Evropian, për të aplikuar në 
Ombudsmanin Evropian dhe për t’iu drejtuar institucioneve dhe organeve 
këshillëdhënëse të Bashkimit në cilëndo nga gjuhët e Traktatit dhe për të 
marrë një përgjigje në të njëjtën gjuhë.
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Këto të drejta do të ushtrohen në përputhje me kushtet dhe kufijtë e përcaktuar në 
Traktatet dhe me masat e miratuara nën të.” 
 (a) Rottmann v. Freistaat Bayern, 2 Mars 2010, CJEU, C-135/08 [2010] ECR II-

05089
45.   Dr. Rottmann ka lindur si një qytetar i Austrisë. Pasi u akuzua në Austri për mashtrime 

serioze në ushtrimin e profesionit të tij, ai u shpërngul në Gjermani, ku aplikoi për 
nënshtetësi. Me marrjen e shtetësisë gjermane ai humbi nënshtetësinë e tij austriake 
duke vepruar sipas ligjit. Pas informacioneve nga autoritetet austriake se Dr. Rottmann 
ishte subjekt i një urdhër arresti në vendin e tyre, autoritetet gjermane kërkuan të 
anulonin marrjen e nënshtetësisë së tij Gjermane me arsyetimin se ai e kishte marrë në 
mënyrë të gabuar. Një vendim i tillë, megjithatë, kishte efektin e lënies së tij pa shtetësi. 
Gjykata referuese dëshironte të dinte nëse kjo ishte një çështje që lidhej me kuadrin e 
së drejtës së BE-së, pasi pa shtetësia e Dr. Rottmann gjithashtu i shkaktoi humbjen e 
shtetësisë si qytetar i BE-së. Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian vendosi se 
vendimi i një shteti anëtar i BE-së për të privuar një shtetas nga nënshtetësia, për sa 
kohë që nënkuptonte humbjen e statusit e qytetarit të BE-së dhe heqjen e të drejtave të 
bashkangjitura kësaj, bie brenda fushës së të drejtës së BE-së dhe, për rrjedhojë, duhet 
të jetë në përputhje me parimet e saj.

46.  Gjykata e Drejtësisë e BE-së arriti në përfundimin se ishte e ligjshme që një Shtet Anëtar 
të revokojë nënshtetësinë për shkak të mashtrimit, edhe kur pasoja ishte se personi humb 
nënshtetësinë e BE-së, përveç nënshtetësisë së atij Shteti Anëtar. Një vendim i tillë, 
megjithatë, duhet të jetë në përputhje me parimin e proporcionalitetit, i cili, ndër të tjera, 
kërkoi një periudhë të arsyeshme kohore për t’u dhënë në mënyrë që personi të rimarrë 
shtetësinë e shtetit të tij ose të saj të origjinës.
(b) Gerardo Ruiz Zambrano k. Office national de l’emploi (ONEm),  

8 Mars 2011, GjDBE, C-34/09 [2011] ECR I-01177
47.  Z. dhe Znj. Zambrano, të kombësisë kolumbiane, refuzuan statusin e refugjatëve në 

Belgjikë, por nuk u dërguan përsëri në Kolumbi për shkak të luftës civile në atë vend. Që 
nga viti 2001 Z. dhe Znj. Zambrano u regjistruan si banues në Belgjikë dhe z. Zambrano 
ka punuar atje për një kohë të caktuar, edhe pse nuk ka pasur leje pune. Në vitin 2003 
dhe 2005, Z. dhe Znj. Zambrano kishin dy fëmijë që kishin fituar shtetësinë Belge në 
përputhje me legjislacionin Belg të aplikueshëm në atë kohë. Autoritetet kompetente 
refuzuan të miratojnë kërkesën e Z. dhe Znj. Zambrano për të rregulluar gjendjen e tyre 
dhe për të marrë vendbanimin si paraardhës të shtetasve Belgë. 

48.  Sipas GjDBE-së, neni 20 i TFEU-t përjashtoi masat kombëtare të cilat kishin efektin 
e privimit të qytetarëve të Unionit të gëzimit të vërtetë të përmbajtjes së të drejtave të 
dhëna në bazë të statusit të tyre si qytetarë të Bashkimit. GjDBE arriti në përfundimin 
se neni 20 i TFEU-së përjashtoi një Shtet Anëtar nga refuzimi i një leje pune dhe të 
drejtën e qëndrimit brenda territorit të saj një shtetasi të një vendi të tretë mbi të cilin 
ishin të varur fëmijët e tij të mitur, të cilët ishin shtetas dhe rezidentë të atij Shteti Anëtar 
përderisa vendimet e tilla i privuan këta fëmijë nga gëzimi i vërtetë i përmbajtjes së të 
drejtave që i përkasin statusit të qytetarit të Bashkimit.

LIGJI

I. SHKELJE E PRETENDUAR E NENIT 8 TË KONVENTËS

49.  Kërkuesi u ankua se vendimi për ta zhveshur nga nënshtetësia Malteze nuk ishte bërë 
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në përputhje me ligjin. Ky vendim kishte ndërhyrë në të drejtën e tij për jetë private dhe 
familjare dhe u ekspozua ndaj rrezikut të ndarjes nga familja e tij. Vendimi nuk ishte 
shoqëruar me masat mbrojtëse procedurale siç kërkohet në Nenin 8 të Konventës dhe 
Shteti nuk kishte përmbushur detyrimin e tij pozitiv për të mbrojtur të drejtat e tij sipas 
kësaj dispozite. Së fundmi, kërkuesi u ankua se ky vendim e ka lënë pa shtetësi. Kështu, 
ai duhej të jetonte në gjendje të pasigurtë, ku nuk mund të largohej nga vendi për shkak 
të frikës se nuk do të kthehej. Dispozita tregon si vijon:
“1.  Gjithkush ka të drejtën të respektojë jetën e tij private dhe familjare, shtëpinë e tij 

dhe korrespondencën e tij.
2.   Autoriteti publik nuk mund të ndërhyjë në ushtrimin e kësaj të drejte, përveç asaj 

që është në përputhje me ligjin dhe është e nevojshme në një shoqëri demokratike 
në interes të sigurisë kombëtare, sigurisë publike ose mirëqenies ekonomike në 
vend, për parandalimin e çrregullimit apo krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose 
moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve “.

50.  Qeveria e kundërshtoi këtë argument.

A.  Pranueshmëria

1.  Statusi i viktimës

(a)  Pretendimet e palëve
51.  Qeveria parashtroi se ankuesi nuk mund të pretendonte të ishte “viktimë” në kuptim të 

nenit 34 të Konventës. Ata pretendonin se një ankues mund të konsiderohej viktimë 
vetëm nëse shteti tashmë kishte vendosur të ndërmerrte hapa kundër tij dhe ndërhyrja 
do të ndodhte vetëm pas ekzekutimit ose zbatimit të atij vendimi. Në rastin aktual, 
pavarësisht nga mungesa e ndonjë mase të përkohshme nga Gjykata, asnjë urdhër largimi 
nuk ishte në pritje të ekzekutimit ose zbatimit, pasi asnjë urdhër i tillë nuk ishte lëshuar 
dhe nuk ishin marrë masa praktike nga autoritetet për të hequr kërkuesin nga Malta. 
Qeveria iu referua Vijayanathan dhe Pusparajah kundër Francës (27 Gusht 1992, § 
46, Seria A nr.241 B), në të cilën Gjykata e kishte dalluar rastin e ankuesve nga ajo e 
ankuesit në Soering kundër Mbretërisë së Bashkuar (7 Korrik 1989, Seria A nr.161), 
pasi në rastin e mëparshëm nuk ishte bërë urdhri i dëbimit për ankuesit. Ata shpjeguan se 
heqja e shtetësisë Malteze nuk do të thotë se personi i privuar do të largohej nga Malta. 
Në mënyrë që personi të largohet nga Malta, duhet të lëshohet një urdhër largimi. Në 
rastin në fjalë një urdhër i tillë nuk ishte lëshuar për ankuesin.

52.  Ankuesi parashtroi se ai ishte viktimë sipas nenit 34 të Konventës, pasi revokimi i 
shtetësisë së tij Malteze kërcënoi mundësinë e tij për të për të banuar në Maltë. Ai u 
ndikua drejtpërdrejt nga masa e kundërshtuar, në përputhje me praktikën gjyqësore të 
Gjykatës. Në lidhje me këtë, ai iu referua Groppera Radio AG dhe të tjerë kundër Zvicrës 
(28 Mars 1990, § 47, Seria A nr.173). Ankuesi parashtroi se edhe pse një urdhër dëbimi 
ose largimi nuk ishte në fuqi, kërcënimi i një urdhri të tillë ishte i afërt. Në të vërtetë, 
Qeveria nuk kishte deklaruar që një urdhër dëbimi ose largimi nuk do të lëshohej dhe 
kishte shprehur mendimin se pas anulimit të martesës së tij të parë, “qëndrimi i ankuesit 
në Maltë ishte i pasigurt”. Ishte e mundshme që një veprim i tillë nuk ishte marrë nga 
autoritetet vetëm për shkak se ata ishin informuar se rasti ishte në pritje para Gjykatës 
dhe se për këtë arsye nuk duhej ndërmarrë hapa të mëtejshëm. Ankuesi paraqiti se pasi 
qeveria Malteze kishte pranuar që mund të krijonte familjen e tij të dytë në Maltë, siç 
kishte bërë në të vërtetë, çdo zvogëlim i mëvonshëm i statusit të tij në Maltë do të 
ndikonte drejtpërdrejt në jetën familjare.
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(b)  Vlerësimi i Gjykatës
53.   Gjykata përsërit se fjala “viktimë” në kontekstin e nenit 34 të Konventës nënkupton 

një person të prekur drejtpërdrejt nga veprimi ose mosveprimi në fjalë (shih, midis 
shumë autoriteteve të tjera, Nsona kundër Holandës, 28 Nëntor 1996, § 106, Raportet 
e Aktgjykimeve dhe Vendimeve 1996 V, dhe Brumărescu kundër Rumanisë [GC], nr. 
28342/95, § 50, KEDNJ 1999 VII). Me fjalë të tjera, personi në fjalë duhet të jetë i 
prekur drejtpërdrejt nga ai ose të rrezikojë të preket direkt nga ai (shih, për shembull, 
Norris kundër Irlandës, 26 Tetor 1988, §§ 30 31, Seria A 142 Instituti Otto Preminger 
kundër Austrisë, 20 Shtator 1994, § 39, Seria A, nr 295 A). Prandaj nuk është e mundur të 
pohohet që është një “viktimë” e një akti që është privuar, përkohësisht ose përgjithmonë, 
nga çdo efekt ligjor (shih Sisojeva dhe të Tjerë kundër Letonisë (nxjerrë nga lista) [GC], 
nr 60654/00, § 92, GJEDNJ 2007 I). Duke iu referuar kategorive specifike të rasteve 
që kanë të bëjnë me dëbimin e atyre që nuk janë nënshtetas, Gjykata ka konstatuar 
vazhdimisht se një ankues nuk mund të pretendojë të jetë “viktimë” e masës së dëbimit 
nëse masa nuk është e zbatueshme (shih Vijayanathan dhe Pusparajah, përmendur më 
lart, § 46, shih gjithashtu Pellumbi kundër Francës (vendim), nr. 65730/01, 18 Janar 
2005, dhe Etanji kundër Francës (vendim), nr. 60411/00, 1 Mars 2005). Ai ka adoptuar të 
njëjtin qëndrim në rastet kur ekzekutimi i urdhrit për dëbim është pezulluar pafundësisht 
ose përndryshe është privuar nga efekti juridik dhe kur çdo vendim i autoriteteve për të 
vazhduar me dëbimin mund të bëhet ankim para gjykatave përkatëse (shih Sisojeva dhe 
të tjerë, Cituar më lart, § 93, me referenca të mëtejshme për rastet e Kalantari kundër 
Gjermanisë (nxjerrë nga lista), nr 51342/99, §§ 55 56, GJEDNJ 2001 X, dhe Mehemi 
kundër Francës (nr.2), nr. 53470/99, § 54, KEDNJ 2003 IV, shih gjithashtu Andric 
kundër Suedisë (vendimi), nr. 45917/99, 23 Shkurt 1999, Benamar dhe të tjerët kundër 
Francës (vendim), nr. 42216/98, 14 Nëntor 2000, Djemailji kundër Zvicrës (vendim), 
nr. 13531/03, 18 Janar 2005, dhe Yildiz kundër Gjermanisë (vendim), nr. 40932/02, 13 
Tetor 2005).

54.  Lidhur me statusin e viktimës së ankuesit në lidhje me ankesën që largimi i tij nga Malta 
do të prekë jetën e tij private dhe familjare, Gjykata vëren se autoritetet nuk kanë lëshuar 
një urdhër largimi. Në të vërtetë, asnjë hap drejt një veprimi të tillë nuk është marrë në 
asnjë moment që nga viti 2007, kur urdhri për revokimin e shtetësisë së tij ishte lëshuar 
dhe ishte i zbatueshëm. Megjithëse gjatë periudhës ndërhyrëse, procedurat në lidhje 
me ankesat e kërkuesit kanë qenë në pritje para gjykatave të brendshme dhe më pas në 
Gjykatë, as gjykatat vendase as Gjykata nuk kanë urdhëruar masa të përkohshme (të afta 
për t’i dhënë legjitimitet letrës dërguar autoriteteve nga Përfaqësuesi ligjor i ankuesit 
- shih paragrafin 28 më lart). Nga kjo rrjedh se autoritetet nuk kishin asnjë detyrim të 
heqin dorë nga deportimi i ankuesit, po qe se kishin për qëllim ta bënin këtë.

55.  Për më tepër, edhe nëse një urdhër i tillë i largimit do të lëshohej, kërkuesi mund të 
ankohet kundër Bordit të Apelimit të Imigracionit (shih paragrafin 36 më lart). 
Gjykata përsërit se kur dëbimet apelohen në bazë të ndërhyrjeve të supozuara në jetën 
private dhe familjare (ndryshe nga ankesat në lidhje me nenet 2 dhe 3), nuk është e 
domosdoshme që në mënyrë që një mjet juridik të jetë efektiv, të ketë efekt automatik 
pezullues (Shih De Souza Ribeiro kundër Francës [GC], nr 22689/07, § 83, GjEDNj 
2012). Megjithatë, gjykatat e brendshme duhet të shqyrtojnë seriozisht rrethanat dhe 
argumentet ligjore në favor të ose kundër shkeljes së nenit 8 të Konventës në rast të 
zbatimit të urdhrit të largimit. Shpejtësia në ekzekutimin e një urdhri për largim mund të 
ketë efektin që mjetet e disponueshme të bëhen të paefektshme në praktikë dhe në këtë 
mënyrë të paarritshme (ibid, § 95). Në këtë fazë nuk ka asnjë indikacion se çdo largim 
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eventual do të ekzekutohet në mënyrë të përsosur dhe me nxitim të tillë që do të kishte 
efekt që mjetet e disponueshme të bëhen joefektive në praktikë dhe në këtë mënyrë të 
paarritshme (në kontrast De Souza Ribeiro, cituar më lart, § 96 ).

56.  Për më tepër, në një nivel më praktik, duket se ankuesi është aktualisht pa shtetësi; 
Kështu, siç është gjendja e deritanishme, nuk mund të thuhet se ai është nën kërcënimin 
e dëbimit (shih, për shembull, Okonkëo kundër Austrisë (vendim), nr. 35117/97, 22 Maj 
2001) pasi nuk ka garanci që autoritetet egjiptiane do ta pranonin, dhe nuk ka të ngjarë 
që ai të mund të largohet në një vend tjetër. Sidoqoftë, përgatitjet do të merrnin një kohë 
të caktuar, dhe në rast të nxjerrjes së urdhrit të largimit dhe marrjes së masave lidhur 
me ekzekutimin e tij, ankuesi ende do të kishte mundësinë të përdorte mjetet juridike 
përkatëse.

57.  Prandaj, në këtë fazë, kërkuesi nuk mund të pretendojë të jetë “viktimë” e ndonjë 
shkeljeje reale ose të afërt të të drejtave të tij sipas nenit 8 në lidhje me largimin e tij të 
mundshëm dhe kundërshtimi i Qeverisë në këtë drejtim mbështetet.

58. Përkundrazi, Gjykata nuk e sheh të përshtatshme të arrijë të njëjtin përfundim deri në atë 
masë sa ankuesi ankohet për revokimin e vetë shtetësisë së tij Malteze, urdhër I cili është 
marrë dhe ekzekutuar. Rrjedhimisht, në lidhje me këtë pjesë të ankesës, kundërshtimi i 
Qeverisë është hedhur poshtë.
2.  Situata të pafavorshme

59.  Në vërejtjet e tyre përfundimtare (lidhur me komentet mbi pretendimet e ankuesit për 
shpërblimin e drejtë dhe komente të mëtejshme) të datës 22 Maj 2015, Qeveria parashtroi 
që ankesa e kërkuesit ishte e papranueshme, në kuptim të nenit 35 të Konventës, për 
shkak të faktit se ai nuk ka pësuar asnjë situatë të pafavorshme si rezultat i shkeljes së 
supozuar të Konventës. Edhe pse ankuesi ishte privuar nga shtetësia e tij Malteze, ai 
ende jetonte dhe punonte në Maltë. Ankuesi nuk ka ofruar asnjë dëshmi se nuk mund të 
rimarrë nënshtetësinë e tij Egjiptiane. 

60.  Gjykata rithekson që, sipas rregullit 55 të Rregullores së Gjykatës, çdo kërkesë për 
papranueshmëri duhet të ngrihet nga Pala Kontraktuese e paditur, për sa i përket 
karakterit dhe rrethanave të saj, në vërejtjet me shkrim ose me gojë mbi pranueshmërinë 
e kësaj kërkese. Gjykata vëren se kur Qeveria u ftua të komentonte mbi pranueshmërinë 
dhe meritat e kërkesës, ato nuk paraqitën asnjë vërejtje për këtë efekt në vërejtjet e tyre 
të 2 Marsit 2015. Gjykata ndjen keqardhje kur paraqiten kundërshtime të reja nga ana 
e Qeverisë në një fazë kur një ankues në parim nuk ka mundësi tjetër për t’u përgjigjur. 
Kjo ndodh kështu në mungesë të rrethanave të jashtëzakonshme që do të shpjegonin 
vonesën në ngritjen e çështjeve të tilla. Për më tepër, ndërsa Gjykata mund të vendosë t’i 
japë ankuesit të drejtën e përgjigjes, kjo do ta zgjasë procedurën ndaj dëmit të ankuesit 
si rezultat i veprimeve të parakohshme të Qeverisë. Sidoqoftë, Gjykata konsideron se ky 
kundërshtim duhet të hidhet poshtë për arsyet e mëposhtme.

61.  I frymëzuar nga parimi i përgjithshëm i de minimis non curat praetor, kriteri i ri, i 
asnjë disavantazhi të rëndësishëm, varet nga ideja se një shkelje e një të drejte, sado 
e vërtetë nga pikëpamja thjesht ligjore, duhet të arrijë një nivel minimal të ashpërsisë 
për të justifikuar shqyrtimin nga një Gjykatë Ndërkombëtare. Vlerësimi i këtij niveli 
minimal është, në natyrën e gjërave, relative dhe varet nga të gjitha rrethanat e rastit. 
Shpeshtësia e shkeljes duhet të vlerësohet duke marrë parasysh si perceptimet subjektive 
të ankuesit ashtu edhe për atë që është objektivisht në rrezik në një rast të veçantë 
(shih Korolev kundër Rusisë (vendimi), nr.25551/05, GJEDNJ 2010). Kështu, mungesa 
e ndonjë disavantazhi të tillë mund të bazohet në kritere të tilla si ndikimi financiar i 
çështjes në mosmarrëveshje ose rëndësia e çështjes për ankuesin (shih Adrian Mihai 
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Ionescu kundër Rumanisë (vendim) nr 36659/04, § 34, 1 Qershor 2010, Rinck kundër 
Francës (vendim), nr 18774/09, 19 Tetor 2010, dhe Kiousi kundër Greqisë (vendimi), 
nr.52036/09, 20 Shtator 2011). Për më tepër, një shkelje e Konventës mund të lidhet me 
çështje të rëndësishme të parimit dhe kështu të shkaktojë një disavantazh të rëndësishëm 
pa ndikuar në interesat monetare (shih Korolev (dek.), Cituar më lart).

62.  Gjykata më parë ka deklaruar se megjithëse e drejta për shtetësi nuk është e garantuar 
nga Konventa ose Protokollet e saj, nuk mund të përjashtohet që një mohim arbitrar i 
shtetësisë në rrethana të caktuara mund të ngrejë një çështje sipas nenit 8 të Konventës 
për shkak të ndikimit të mohimit në jetën private të individit (shih Karassev kundër 
Finlandës (vendim), nr 31414/96, ECHR 1999-II, Slivenko kundër Letonisë (vendim) 
[GC], numër 48321 / 9, 77, ECHR 2002-II, Savoia dhe Bounegru kundër Italisë 
(vendim), nr.8407 / 05, 11 Korrik 2006, dhe Genovese kundër Maltës, nr.53124/09, § 
30, 11 Tetor 2011) . Për më tepër, jeta private e një individi është një koncept që është 
mjaft i gjerë për të përqafuar aspektet e identitetit social të një personi (ibid., § 33).

63.  Nën dritën e çështjeve të ngritura, Gjykata nuk e sheh të përshtatshme që të hedhë 
poshtë këtë ankesë në lidhje me nenin 35 § 3 (b) të Konventës. Prandaj, kundërshtimi i 
Qeverisë hidhet poshtë.
3.  Përfundimi lidhur me pranueshmërinë

64. Për sa i përket ankesës që lidhet me largimin e mundshëm të ankuesit nga territori Maltez, 
Gjykata konsideron se ankuesi nuk mund të pretendojë të jetë viktimë, në kuptim të 
nenit 34 të Konventës, lidhur me shkeljen e pretenduar të së drejtës së tij për respektimin 
e të drejtave të tij private dhe jetës familjare. Rrjedhimisht, kjo pjesë e ankesës duhet të 
refuzohet si e pabazuar, në pajtim me nenin 35 §§ 3 dhe 4 të Konventës.

65.  Për aq sa ankesa ka të bëjë me privimin e shtetësisë dhe pasojat e saj, Gjykata konsideron 
se nuk është qartazi e pabazuar brenda kuptimit të nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Më tej 
vë në dukje se nuk është i papranueshëm për asnjë arsye tjetër. Prandaj duhet shpallur e 
pranueshme.

B.  Themeli

1.  Observimet e palëve
(a)  Ankuesi

66.   Ankuesi insistoi se arsyeja e martesës së tij me gruan e parë nuk ishte një mashtrim 
për të marrë nënshtetësinë, siç dëshmohet nga lindja e djalit gjithashtu dhe nga ankthi i 
dukshëm qe ka pasur bazuar në një raport të psikologut në kohën kur ka pasur probleme 
martesore. Ai ishte i mendimit se autoritetet nuk duhej thjesht të mbështeteshin në 
vendimin e vitit 1998, por se çështja kërkonte një vlerësim të pavarur. Ai gjithashtu 
argumentoi se nuk mund të fajësohej për informimin e autoriteteve për anulimin e 
martesës së tij, pasi shënimet e anulimeve të tilla ishin futur në certifikatën përkatëse të 
martesës të mbajtur në regjistrin e Regjistrit Publik, i cili ishte një departament qeveritar. 
Kështu, autoritetet kishin qenë në dijeni të situatës që nga ajo datë. Megjithatë, ata 
vepruan me premisën që nënshtetësia e ankuesit të mbetej e vlefshme dhe në fund i 
kishin dhënë gruas së tij të dytë “statusin e personit të liruar” mbi këtë bazë.

67.  Ankuesi parashtroi se privimi i një personi nga nënshtetësia ishte më i ndjeshëm sesa 
kufizimi i të drejtës për nënshtetësi dhe nuk mund të lihej në diskrecionin e një shteti. 
Për më tepër, çdo vendim i tillë duhet të shoqërohet me masa mbrojtëse të përshtatshme 
dhe një mundësi për individin për të mbrojtur veten.

68.  Ankuesi ka parashtruar se në kohën e urdhrit që e ka privuar nga nënshtetësia, përkatësisht 
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në vitin 2007, ai kishte krijuar një jetë private dhe një jetë familjare në Maltë. Ai kishte 
punuar në Maltë dhe kishte qenë i martuar me gruan e tij për më shumë se pesë vjet dhe 
kishte dy fëmijë, si dhe një lidhje gjenetike me një djalë nga martesa e parë. Sipas tij, kur 
u martua për herë të dytë, nuk kishte pasur asnjë kërcënim për heqjen e nënshtetësisë. 
Kështu, nuk mund të thuhet se jeta e tij familjare ishte krijuar në një kohë kur personat 
e përfshirë ishin të vetëdijshëm se statusi i imigracionit të njërit prej tyre ishte i tillë që 
vazhdimi i asaj jete familjare brenda Shtetit pritës do të ishte e pasigurt që nga fillimi.

69.   Ankuesi parashtroi se nënshtetësia ishte një portë për disa të drejta, duke përfshirë të 
drejtën për vendbanim të pakufizuar; Të drejtën për të krijuar një familje në Maltë; Të 
drejtën për të punuar atje, për të marrë një pension, e kështu me radhë. Duke pranuar 
se ai nuk kishte bërë asnjë kërkesë për leje pune apo leje qëndrimi, ai parashtroi se nuk 
kishte garanci nëse ai do të mund të fitonte një leje të tillë. Ai iu referua Rregullores 12 
(3) së Rregullave të Emigracionit (Njoftimi ligjor 205 i vitit 2004 - shih paragrafin 37 
më lart). Për më tepër, lejet e tilla nuk do ta zgjidhnin problemin e pa shtetësisë së tij 
dhe lirinë e tij të kufizuar të lëvizjes si pasojë e mos kalimit të një pasaporte të vlefshme 
- një çështje e cila gjithashtu ndikoi në aftësinë e tij për të banuar, duke pasur parasysh 
biznesin e tij tregtar. Gjithashtu ankuesi nuk mund të paguante taksat e tepruara për të 
marrë nënshtetësinë Malteze në përputhje me Programin Individual të Investitorëve të 
Republikës së Maltës, 2014. Ai më tej parashtroi se ndërsa Qeveria u shiti nënshtetësinë 
Malteze shtetasve të vendeve të treta që kishin pak ose aspak lidhje në Maltë, ai ishte i 
privuar nga nënshtetësia e tij edhe pse ai ishte i lidhur vetëm me Maltën.

70.  Ankuesi parashtroi se masat (si dhe procedurat para komisionit të hetimit) nuk ishin 
në përputhje me ligjin. Siç tregohet në letrën përkatëse (shih paragrafin 24 më lart), 
privimi ishte i bazuar në Nenin 14 (1) të Aktit të Shtetësisë; Megjithatë, sipas Nenit 27, 
ky ligj nuk zbatohet për çdo kërkesë për nënshtetësi të parashtruar para 15 Gushtit 1999 
dhe në të vërtetë ankuesi kishte aplikuar për nënshtetësi në vitin 1993. Sipas tij, Akti i 
nënshtetësisë siç kishte qëndruar në vitin 2007 nuk zbatohej për rrethanat e tij, as nuk 
kishte asnjë klauzolë shpëtimi që deklaronte se situata të tilla si kjo do të vazhdonin të 
rregulloheshin nga Akti i nënshtetësisë në fuqi para ndryshimeve të miratuara në vitin 
2000.

71.  Ankuesi pohoi se rendi publik nuk ishte i listuar sipas nenit 8 të Konventës, as nuk 
ishte mbështetur nga ndonjë qëllim tjetër legjitim. Edhe pse ai ishte shpallur fajtor për 
plagosjen e gruas së tij, dënimi me kusht nuk kishte luajtur asnjë rol në vendimin e 
Ministrit.

72. Për më tepër, ankuesi pohoi se veprimi i autoriteteve kishte qenë kaq i vonuar (nisja 
e një hetimi pesë vjet pas anulimit, dhe duke marrë tre vjet për hetim e për të marrë 
një vendim mbi situatën e tij) se masa nuk mund të konsiderohej e justifikuar ose e 
nevojshme. Një vonesë e tillë tregoi se ankuesi nuk kishte paraqitur kërcënim - nuk 
kishte arsye përse papritur ishte e nevojshme për të ndryshuar këtë gjendje. Për më tepër, 
në periudhën ndërhyrëse lidhjet e tij me Maltën ishin forcuar më tej.

 73.  Ankuesi parashtroi se Qeveria nuk e kishte mbrojtur atë nga pa shtetësia. Kjo e bëri 
masën më të ashpër dhe ishte joproporcionale me qëllimin e ndjekur.

74.  Sipas pikëpamjes së ankuesit, kur peshoheshin interesat e individit ndaj atyre të shtetit, 
Gjykata duhej të merrte parasysh se kur themeloi familjen e tij të dytë, perspektivat e një 
vendbanimi të përbashkët nuk ishin vetëm të larta, por gjithashtu dhe të sigurta. Ankuesi 
nuk kishte mbajtur ndonjë lidhje të konsiderueshme me të afërmit në Egjipt dhe ai kishte 
jetuar tashmë në Maltë për më shumë se njëzet vjet, ai fliste gjuhën Malteze dhe ishte 
integruar në mënyrë të përkryer në kulturën dhe shoqërinë Malteze. Pasojat ekonomike 



377

të largimit të tij në ndonjë vend tjetër do të ishin jashtëzakonisht të dëmshme për të. 
Ai gjithashtu argumentoi se edhe nëse fëmijët e tij do të privohen nga shtetësia e tyre 
aktuale Malteze në bazë të heqjes së nënshtetësisë së tij, ata gjithashtu do të bëheshin 
pa shtetësi.
(b)  Qeveria

75.  Qeveria parashtroi se Konventa nuk garanton të drejtën për të fituar një shtetësi të 
veçantë dhe se çështja nëse një kërkues kishte një të drejtë të diskutueshme për të 
fituar nënshtetësinë e një shteti duhet në parim të zgjidhet duke iu referuar të drejtës së 
brendshme të atij shteti. Ata iu referuan Petropavlovskis kundër Letonisë (nr. 44230/06, 
§ 83, ECHR 2015).

76.  Masa në rastin në fjalë ishte në përputhje me ligjin, përkatësisht Akti për Nënshtetësinë 
Malteze, Kapitullin 188 i Ligjeve të Maltës. Dispozita përkatëse në atë kohë ishte neni 
9 i ligjit, i cili ishte identik me nenin 14 të ligjit të ndryshuar (shih “Ligjin përkatës 
vendor” më sipër). Në kundërshtim me argumentin e ankuesit (shih paragrafin 70 më 
lart), Qeveria parashtroi se neni 27 (2) i Aktit të Nënshtetësisë së Malit të Zi, i ndryshuar 
në vitin 2000, një dispozitë kalimtare, trajtonte “aplikime” për regjistrim të cilat 
ishin parashtruar para 15 Gushtit, 1999 dhe ishin ende në pritje. Në rastin e ankuesit, 
nënshtetësia tashmë ishte dhënë përpara datës 15 Gusht 1999; Kështu, kur u miratuan 
ndryshimet në Aktin për Nënshtetësinë Malteze, aplikimi i tij ishte shqyrtuar, tashmë. 
Rrjedhimisht, ai nuk mund të konsiderohet “një ankues” në kuptim të dispozitës vendore 
të cituar.

77.   Kontraktimi i një martese për lehtësi konsiderohej kryerje e një  mashtrimi. Kjo kishte 
qenë baza e vendimit në lidhje me ankuesin. Kështu, masa nuk kishte qenë arbitrare: 
vendimi ishte marrë pasi ankuesi kishte pranuar para komisionit, kishte paraqitur dëshmi 
dhe paraqiti ankesa - një mbrojtje procedurale për ta mbrojtur atë nga çdo arbitraritet. As 
heqja nuk ishte diskriminuese: sa herë që Departamenti kuptonte se nënshtetësia ishte 
marrë me mashtrim, ai merrte hapa për t’i privuar individët e interesuar për nënshtetësinë 
Malteze.

78.  Sipas Qeverisë, Ministri e kishte privuar ankuesin nga shtetësia e tij Malteze, me 
arsyetimin se ai kishte marrë nënshtetësinë Malteze nëpërmjet mashtrimit, një veprim 
serioz që ishte në kundërshtim me rendin publik. Kështu, kjo masë kishte për qëllim 
mbrojtjen e rendit publik, i cili ishte një pjesë e brendshme e interesit publik. Referimi u 
bë në vendimet e Gjykatës në Antwi dhe të tjerë kundër Norvegjisë (nr. 26940/10, § 104, 
14 Shkurt 2012) dhe Boujlifa kundër Francës (21 tetor 1997, § 43, Raportet 1997 VI). 
Në këtë drejtim, urdhri i Ministrit ishte i justifikuar dhe i domosdoshëm në një shoqëri 
demokratike. Për më tepër, megjithëse vendimi nuk ishte bazuar në këtë faktor, ankuesi 
gjithashtu kishte një dosje penale, pasi u shpall fajtor për plagosjen e gruas së tij.

79.  Qeveria më tej argumentoi se heqja e nënshtetësisë Malteze e ankuesit e cila ishte 
zbatuar menjëherë, nuk kishte ndikuar negativisht, pasi licencat e tij tregtare ishin 
rinovuar vazhdimisht dhe ai kishte vazhduar të përdorte pasaportën Malteze. Referenca 
u bë në gjetjet e Gjykatës, ndër të tjera, Riener kundër Bullgarisë (nr. 46343/99, § 155, 
23 Maj 2006). Në rastin aktual (deri në kohën e paraqitjes së vëzhgimeve), doli që 
ankuesi nuk ishte penguar në lëvizjen e tij brenda dhe jashtë Maltës. Në të vërtetë, ai 
kishte vazhduar të punonte në Maltë dhe të banonte atje me familjen e tij të re. Kështu, 
duke pasur parasysh sa më sipër, nuk kishte pasur ndërhyrje në të drejtat e ankuesit. 
Gjithashtu, Qeveria parashtroi se ankuesi mund të kërkonte një leje pune që ishte e 
vlefshme për një periudhë kohore të caktuar dhe të rinovueshme me kërkesë, dhe më pas 
të merrte një leje qëndrimi mbi këtë bazë. Për më tepër, pasi statusi i tij i emigracionit 
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të ishte rregulluar, ai do të kualifikohej për statusin e qëndrimit afatgjatë pas pesë vjet 
qëndrimi ligjor. Megjithatë, ankuesi nuk kishte tentuar të ndiqte asnjë nga këto rrugë. 
As nuk kishte dhënë ndonjë informacion për mundësinë e rimarrjes së nënshtetësisë 
egjiptiane, ose të provonte se kjo ishte e pamundur. Për më tepër, nëse ai kishte frikë të 
kthehej në Egjipt, ai mund të kërkonte statusin e refugjatit ose mbrojtjen humanitare.

80.   Përderisa ankuesi u ankua për detyrimet pozitive të Shtetit, Qeveria parashtroi se ai 
duhej të provonte ekzistencën e jetës private dhe familjare në kohën kur masa e 
kundërshtuar ishte miratuar (ata iu referuan Boujlifa, përmendur më lart, § 36). Kështu, 
sipas mendimit të Qeverisë, data që duhej të konsiderohej për këtë qëllim ishte kur 
arsyeja e privimit të nënshtetësisë u materializua, pra në 16 Janar 1998.

81.   Megjithatë, komisioni që drejtoi hetimet kishte gjetur se ankuesi nuk kishte marrëdhënie 
me djalin e tij të parë. Gjithashtu  ai nuk kishte që prej  vitit 1998, ndonjë marrëdhënie 
me gruan që duhej të bëhej gruaja e tij e dytë. Rrjedhimisht, ankuesi nuk mund të 
argumentonte se ai kishte pasur një “jetë familjare” në 1998. Ashtu si në rastin e Adeishvili 
Mazmishvili kundër Rusisë (nr. 43553/10, § 82 83, 16 Tetor 2014), marrëdhënia e 
ankuesit me Gruan e dytë ishte zhvilluar në një kohë kur të dy ishin të vetëdijshëm për 
pozicionin e tij të pasigurt sa i përket shtetësisë së tij.

82.   Qeveria konsideroi se kërkuesi duhej të fajësonte se nuk e kishte njoftuar Departamentin 
për Nënshtetësinë dhe Çështjet e Jashtëzakonshme, në kohën përkatëse, lidhur me 
vendimin për anulimin e martesës së tij të parë. Nuk ishte detyrë e Qeverisë që të mbante 
dijeni lidhur me zhvillimet e tilla, të cilat u trajtuan nga autoritetet e ndryshme dhe 
dështimi i ankuesit  për të informuar autoritetet vetëm tregoi besimin e tij të keq. Qeveria 
parashtroi se sapo çështja të kishte ardhur në vëmendjen e autoriteteve përkatëse, ata do 
të fillonin hetimet. Ishte e vërtetë që procesi kishte hasur disa vështirësi dhe kështu 
gjithashtu disa vonesa, kjo për shkak të faktit se kjo lidhej me ngjarjet që kishin ndodhur 
dhjetë vite më parë.

83.  Dallimi midis një urdhri për largim dhe privimit të nënshtetësisë, në mungesë të ndonjë 
efekti të pafavorshëm ndaj ankuesit, Qeveria ishte e mendimit se autoritetet Malteze nuk 
kishin obligim pozitiv për të rregulluar statusin e ankuesit gjatë heqjes së nënshtetësisë 
së tij Malteze. 
2.  Vlerësimi i Gjykatës

84.  Gjykata vëren se rastet e vjetra në lidhje me humbjen e nënshtetësisë, qoftë të fituar 
ose të lindur, u refuzuan në mënyrë të vazhdueshme nga organet e Konventës si të 
papajtueshme ratione materiae me dispozitat e Konventës, në mungesë të një të drejte 
të tillë të garantuar nga Konventa (shih, Për shembull, X kundër Austrisë, nr. 5212/71, 
vendimi i Komisionit i 5 Tetorit 1972). Megjithatë, siç u përmend më lart, në vitet e 
fundit Gjykata ka vendosur që megjithëse e drejta për nënshtetësi nuk është e garantuar 
nga Konventa ose Protokollet e saj, nuk mund të përjashtohet që një mohim arbitrar i 
nënshtetësisë në rrethana të caktuara mund të ngrejë një çështje nën Neni 8 të Konventës 
për shkak të ndikimit të një mohimi të tillë në jetën private të individit (shih referencat 
e përmendura në paragrafin 62 më lart).

85.  Me të vërtetë, shumica e rasteve që kanë të bëjnë me nënshtetësinë të paraqitura para 
Gjykatës, meqë zhvillimi i lartpërmendur në jurisprudencën kishte të bënte me ankuesit 
që pretendonin të drejtën për fitimin e nënshtetësisë dhe mohimit të njohjes së një 
nënshtetësie të tillë (shih, për shembull, Karassev (dek.), Cituar më lart), në krahasim me 
humbjen e nënshtetësisë tashmë të fituar ose të lindur. Megjithatë, Gjykata konsideron 
se humbja e nënshtetësisë tashmë të fituar ose të lindur mund të ketë ndikim të njëjtë 
(dhe ndoshta më të madh) në jetën private dhe familjare të një personi. Nga kjo rrjedh se 
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nuk ka arsye për të dalluar në mes të dy situatave dhe për këtë duhet të aplikohet e njëjta 
provë. Kështu që, në rrethana të caktuara, revokimi arbitrar i nënshtetësisë mund të 
ngrejë një çështje sipas nenit 8 të Konventës për shkak të ndikimit të saj në jetën private 
të individit. Prandaj, në rastin në fjalë është e nevojshme të shqyrtohet nëse vendimet 
e autoriteteve Malteze japin një arbitraritet të tillë dhe kanë pasoja të tilla që mund të 
ngrenë çështje sipas nenit 8 të Konventës.

86.   Gjykata vëren se vendimi për të privuar kërkuesin nga nënshtetësia e tij ishte në përputhje 
me ligjin, përkatësisht nenin 14 (më parë neni 9) të Aktit për Shtetësinë Malteze (në 
tekstin e mëtejmë: Akti), i cili parasheh që “Ministri mund të privojë Nënshtetësinë 
Malteze çdo qytetari të Maltës, i cili është i tillë me regjistrim ose natyralizim, nëse ai 
bindet se regjistrimi ose certifikata e natyralizimit është marrë me anë të mashtrimit, 
përfaqësimit të rremë ose fshehjes së ndonjë fakti material “. Gjykata vëren se neni 27 
(1) thekson vetëm se ndryshimet në Akt nuk do të ndikojnë në dhënien ose mbajtjen e 
shtetësisë së marrë para miratimit të këtyre ndryshimeve dhe kështu nuk ka ndikim në 
zbatimin e nenit 14 (ish-neni 9), e cila nuk ka pësuar ndonjë ndryshim. Gjykata më tej 
pranon argumentin e Qeverisë se dispozita e përkohshme në nenin 27 (2) të Aktit (shih 
paragrafin 32 më lart) nuk zbatohet ndaj ankuesit, pasi kërkesa e tij është përpunuar dhe 
përcaktuar. Kështu, nënshtetësia e tij është marrë para ndryshimeve në Aktin e miratuar 
në vitin 2000. Rrjedhimisht, heqja e nënshtetësisë është në përputhje me ligjin.

87.  Për më tepër, Gjykata vëren se, në përputhje me nenin 4 të nenit 14 të Aktit - i cili 
ishte i zbatueshëm në vitin 2006, kur ankuesi u njoftua se do të bëhej një urdhër për ta 
privuar nga nënshtetësia e tij Malteze - para  Vendimit të Ministrit, ankuesi u informua 
për mundësinë e kërkimit të një hetimi, dhe në fakt vazhdoi të ndërmarrë një veprim të 
tillë. Kështu që, kërkuesi kishte mundësi - për të cilën ai përfitoi – për t’u mbrojtur në 
një procedurë që përbëhej nga një numër seancash ku ishte ndihmuar nga një avokat 
dhe që janë bërë parashtresa me gojë dhe me shkrim dhe dëshmi, përfshirë dëshminë 
e dëshmitarit, të cilat u paraqitën para bordit përkatës. Më tej ai pati mundësinë të 
kundërshtonte këtë vendim para gjykatave me juridiksion kushtetues që siguronin 
garancitë përkatëse. Rrjedhimisht, vendimi që privoi ankuesin nga nënshtetësia e tij u 
shoqërua nga masa mbrojtëse të nevojshme procedurale.

88.  Edhe pse mund të vihet në pikëpyetje nëse në rastin konkret autoritetet vepruan me zell 
dhe shpejt (shih, mutatis mutandis, Nunez kundër Norvegjisë, nr. 55597/09, § 82, 28 
Qershor 2011, dhe Borisov kundër Lituanisë, nr.9958 / 04, § 112, 14 Qershor 2011), 
Gjykata vëren se çdo vonesë që ka ndodhur nuk ka dëmtuar ankuesin, i cili vazhdon të 
përfitojë nga situata (krahaso Kaftailova kundër Letonisë (nxjerrë nga lista) [GC], nr. 
59643/00, § 53, 7 Dhjetor 2007).

89.  Prandaj, Gjykata përfundoi se vendimi i autoriteteve Malteze për të privuar ankuesin nga 
nënshtetësia e tij Malteze nuk ishte arbitrare. Për më tepër, kërkuesi ishte i vetëdijshëm 
se kur u anulua martesa e tij, shtetësia e tij mund të anulohej në çdo kohë nga Ministri 
dhe kështu ai ishte në një situatë të pasigurt. Për më tepër, Gjykata nuk mund të injorojë 
faktin se situata në ankim ka ardhur si pasojë e sjelljes mashtruese të ankuesit (shih 
paragrafët 14 dhe 24 më lart) dhe se çdo pasojë e ankuar është më së shumti rezultat i 
zgjedhjeve dhe veprimeve të tij (Krahaso Shevanova kundër Letonisë (nxjerrë nga lista) 
[GC], nr. 58822/00, § 49, 7 Dhjetor 2007).

 90.  Sa i përket pasojave të revokimit të nënshtetësisë Malteze të ankuesit, Gjykata vëren se, 
siç u tha më lart (shih paragrafin 56), ankuesi nuk kërcënohet me dëbim nga Malta. Më e  
rëndësishme, megjithëse gruaja Ruse e ankuesit e ka humbur statusin e saj të qëndrimit, 
djemtë e ankuesit VR dhe VL nuk kanë humbur nënshtetësinë e tyre Malteze, dhe as 
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nuk ka pasur ndonjë përpjekje për këtë qëllim nga autoritetet në nëntë vjet pasi  ankuesit 
I është privuar nënshtetësia Malteze. Për më tepër, siç pranohet nga vetë ankuesi, deri 
më sot ai ka qenë në gjendje të vazhdojë biznesin e tij dhe vazhdon të banojë në Maltë.

91. Gjykata përsërit se as neni 8 as ndonjë dispozitë tjetër e Konventës nuk mund të 
interpretohet si garanci, si e tillë, e drejta për një lloj të veçantë leje qëndrimi (shih 
Kaftailova, cituar më lart, § 51). Nëse lejon poseduesin të banojë brenda territorit të 
vendit pritës dhe të ushtrojë lirisht atje të drejtën për respektimin e jetës së tij private 
dhe familjare, dhënia e një leje të tillë në parim paraqet një masë të mjaftueshme për të 
përmbushur kërkesat e asaj dispozite. Në raste të tilla, Gjykata nuk është e autorizuar të 
vendosë nëse individit në fjalë duhet t’i jepet një status i veçantë ligjor më shumë se një 
tjetër, që zgjedhja të jetë çështje vetëm për autoritetet vendore (shih Sisojeva dhe të tjerë, 
cituar më lart, § 91; Aristimuño Mendizabal kundër Francës, nr 51431/99, § 66, 17 Janar 
2006, Dremlyuga kundër Letonisë (vendim), nr 66729/01, 29 Prill 2003, dhe Gribenko 
kundër Letonisë (vendim), nr.767878 / 01, 15 Maj 2003). Në lidhje me këtë, Gjykata 
vëren se mundësitë e ndryshme duket të jenë të hapura për ankuesin (shih paragrafët 
37 dhe 79 më lart), të tilla si aplikimi për një leje pune dhe më pas një leje qëndrimi, 
e cila eventualisht mund t’i japë të drejtën për nënshtetësi. Megjithatë, ankuesi nuk ka 
ndërmarrë hapa të tillë, të cilët mund të kishin parandaluar ndonjë ndikim negativ në 
jetën e tij private dhe familjare (krahaso Savoia dhe Bounegru (dec.), përmendur më 
lart) dhe asnjë shpjegim i vlefshëm nuk është dhënë për mosveprimin e tij. Gjykata 
vëren se pengesa e vetme e pretenduar e përmendur nga ankuesi është një dispozitë 
ligjore e cila ende nuk është në fuqi (shih paragrafët 37 dhe 39 më lart).

92.   Në mënyrë të ngjashme, në lidhje me pretendimin e ankuesit  se ai është aktualisht pa 
nënshtetësi, Gjykata vëren se megjithëse, sipas një letre nga Konsulli i Ambasadës së 
Republikës Arabe të Egjiptit, kërkesa e ankuesit për të hequr dorë nga nënshtetësia e tij 
Egjiptiane u miratua dhe Pasaporta Egjiptiane u anulua (shih paragrafin 10 më lart), ai 
nuk i ka dhënë Gjykatës ndonjë dokument zyrtar (siç është dekreti presidencial, i cili 
duket se është lëshuar në rrethana të tilla) që konfirmon heqjen dorë nga ajo. As ankuesi 
nuk ka ofruar ndonjë informacion lidhur me mundësitë e rimarrjes së nënshtetësisë 
Egjiptiane (në rast se ai e ka hequr dorë nga ajo nënshtetësi). Në çdo rast, fakti që një 
i huaj ka hequr dorë nga nënshtetësia e tij ose një kombësi e një shteti nuk nënkupton 
në parim se një shtet tjetër ka detyrimin të rregullojë qëndrimin e tij në vend (shih, për 
shembull, çështja e Rumunëve që kanë hequr dorë Kombësia e tyre dhe dëshiron të 
qëndrojë në Gjermani, në rastin Dragan dhe të tjerë kundër Gjermanisë (vendim), nr. 
33743/03, 7 Tetor 2004). 

93.   Sa i përket lirisë së kufizuar të lëvizjes së ankuesit, e cila do të shqyrtohej më mirë sipas 
nenit 2 të Protokollit nr. 4 të Konventës, Gjykata vëren se kjo ankesë nuk është paraqitur 
para autoriteteve vendase, edhe pse ankuesi kishte për qëllim ta kthente Pasaportën e tij 
në vitin 2007, kur u lëshua vendimi për revokimin e nënshtetësisë së tij. Fakti që ai nuk 
e paraqiti pasaportën e tij tek autoritetet dhe vazhdoi të korrte përfitimet e tij deri në vitin 
2014, kur pasaporta e tij skadoi, nuk përjashton ankuesin nga detyrimi për të përdorur 
mjetet juridike përkatëse. Gjykata nuk mund të vërejë një mënyrë mosveprimi nga ana 
e ankuesit.

94.  Duke marrë parasysh konsideratat e mësipërme, një vlerësim i detyrimeve negative të 
shtetit sipas nenit 8 të Konventës nuk është garantuar në rastin aktual. As Gjykata nuk 
ka nevojë të vlerësojë detyrimet pozitive të shtetit, duke pasur parasysh se meqë situata 
qëndron, ankuesi nuk rrezikon të deportohet (shih paragrafët 54 dhe 56 më lart).

95.   Duke pasur parasysh situatën aktuale, Gjykata konstaton se nuk ka pasur shkelje të nenit 
8 të Konventës.
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PËR KËTË ARSYE, GJYKATA

1.   Deklaron, njëzëri, se ankesa lidhur me revokimin e shtetësisë së ankuesit është e 
pranueshme dhe pjesa tjetër e kërkesës është e papranueshme;

2.   Vendos, me pesë vota në favor dhe 2 kundër, se nuk ka pasur shkelje të nenit 8 të 
Konventës. 

Përgatitur në gjuhën Angleze, dhe njoftuar me shkrim më 21 Qershor 2016, në bazë të 
Rregullës 77 §§ 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës. 

Marialena Tsirli András Sajó 
 Kancelar Kryetar

Në pajtim me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
ankesat e mëposhtme janë bashkëngjitur këtij vendimi:

(A) Mendimin e pakicës të gjyqtarit Pinto de Albuquerque;
(B) Mendim mospajtues nga gjyqtari Zupančič.

A.S.  
M.T.

MENDIMI I PAKICËS I GJYQTARIT PINTO DE ALBUQUERQUE

1.  Unë nuk pajtohem me përfundimin e Dhomës lidhur me themelin. Për mua ka pasur 
shkelje të nenit 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Konventa), duke 
pasur parasysh masën e ashpër dhe të pajustifikuar, të marrë nga autoritetet kombëtare 
kundër ankuesit. Tiparet e këtij rasti janë unike në historinë e Gjykatës Evropiane të 
të Drejtave të Njeriut (Gjykata). Çështja ka të bëjë me revokimin e nënshtetësisë së 
ankuesit, të cilën ai e kishte marrë më 19 Prill 1994 si rezultat i martesës së tij me një 
shtetase Malteze. Kjo shtetësi u anulua më shumë se trembëdhjetë vjet më vonë, në bazë 
të asaj se një gjykatë vendase e kishte anuluar martesën në fjalë sepse konsideronte se 
arsyeja e vetme e ankuesit për t’u martuar ishte të qëndronte në Maltë dhe të merrte 
nënshtetësinë Malteze. Përveç dyshimeve serioze lidhur me korrektësinë e vendimit 
të anulimit, unë kam rezerva parimore për vlerësimin e shumicës për paanshmërinë 
e procedurës së revokimit dhe proporcionalitetin e urdhrit të revokimit, duke pasur 
parasysh pa shtetësinë pasuese të kërkuesit, rrezikun e imunitetit të tij dëbimin nga 
Malta dhe ndikimin e saj në jetën e tij familjare367. Megjithëse ky rast kishte të gjithë 

367   Për hir të saktësisë terminologjike, koncepti i nënshtetësisë dhe kombësisë barazohen në këtë opinion, siç 
është praktika e Gjykatës dhe e Këshillit të Evropës. Siç thuhet në një shënim në raportin shpjegues të Konventës 
Evropiane për nënshtetësinë: «Shumica e vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore përdorin termin ‹nënshtetësi› 
që ka të njëjtin kuptim si termi ‹kombësi› që përdoret në Konventën Evropiane për nënshtetësinë dhe nga shumica 
e shteteve të Evropës Perëndimore. «Përveç kësaj, unë do të konsideroj një person pa shtetësi dikë që» nuk njihet 
si shtetas nga ndonjë shtet nën veprimin e ligjit të tij «, siç parashikohet në Nenin 1 të Konventës së Kombeve të 
Bashkuara të 1954 lidhur me Statusin e personave pa shtetësi. Ky përkufizim, që ka të bëjë me personat pa shtetësi de 
jure, është pjesë e së drejtës zakonore ndërkombëtare. Aktualisht, nuk ka përkufizim të përbashkët të një personi de 
facto pa shtetësi. Në takimin e ekspertëve të Komitetit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR) 
për Konceptin e Personave pa Shtet në vitin 2010, personat pa shtetësi de facto u përcaktuan si “persona jashtë vendit 
të kombësisë së tyre që nuk janë në gjendje ose për arsye të vlefshme nuk janë të gatshëm të përfitojnë nga mbrojtja 



382

përbërësit e Gjykatës për të shqyrtuar praktikën e saj ende të pamjaftueshme për të 
drejtën e nënshtetësisë, për fat të keq Dhoma nuk e shfrytëzoi këtë mundësi. Shpresojmë 
që Dhoma e Madhe do ta bëjë këtë me kërkesën e kërkuesit dhe në fund të pohojë 
ekzistencën e një të drejte autonome të Konventës për nënshtetësinë.
E drejta e nënshtetësisë në ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut 

2.  Neni 15 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut (DUDNj) i vitit 1948 thotë se 
“secili ka të drejtën e një nënshtetësie” dhe se “askush nuk mund të privohet arbitrarisht 
nga nënshtetësia e tij, as nuk i mohohet e drejta për të ndryshuar nënshtetësinë e tij”. 
Një njohje e ngjashme e nënshtetësisë si një e drejtë themelore mund të gjendet në 
instrumente të tjera ligjore universale dhe rajonale, siç janë nenet 1 deri në nenin 3 
të Konventës për shtetësinë e grave të martuara (miratuar në vitin 1957 e cila ka hyrë 
në fuqi më 1958)368, neni 24 (3) i Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe 
Politike (KNDCP) (miratuar në vitin 1966 e cila ka hyrë në fuqi në vitin 1976)369, neni 9 
i Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (miratuar 
në vitin 1979 e cila ka hyrë në fuqi në 1981370), neni 29 i Konventës Ndërkombëtare për 
të Drejtat e të Gjithë Punëtorëve Migrantë dhe Anëtarëve të Familjeve të tyre (miratuar 
në vitin 1980 e cila ka hyrë në fuqi në 2003)371, nenet 7 dhe 8 të Konventës së Kombeve 
të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës 1989 dhe e cila ka hyrë në fuqi në vitin 1990372), 
neni 19 i Kartës për Siguri Evropiane të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në 
Evropë373 të vitit 1999, neni 18 (1) (a), (b) dhe (2) të Konventës Të drejtat e Personave 
me Aftësi të Kufizuar (Miratuar në vitin 2006 dhe hyri në fuqi në vitin 2008374) dhe në 
nivel rajonal, Neni XIX i Deklaratës Amerikane të të Drejtave dhe Detyrave të Njeriut 
të vitit 1948, Neni 20 i Konventës Amerikane për të Drejtat e Njeriut (miratuar në vitin 
1969 dhe Hyri në fuqi në vitin 1978375), neni 6 (3) dhe (4) i Kartës Afrikane për të Drejtat 

e atij vendi “. Shih Udhëzimet e UNHCR-së për Pa shtetësinë Nr. 1: “Përkufizimi i” Personit Pa shtetësi “në Nenin 
1 (1) të Konventës së 1954 lidhur me Statusin e Personave pa Shtetësi”, HCR / GS / 12/01, 20 Shkurt 2012 dhe “ 
UNHCR dhe De Facto Pa shtetësia “, nga Hugh Massey, LPPR / 2010/01, Prill 2010.
368   Konventa ka 74 Palë, duke përfshirë dhe Maltën.
369   Konventa ka 168 palë, duke përfshirë Maltën. Për të drejtën e nënshtetësisë si e drejtë njerëzore, Vendimi i 
Këshillit për të Drejtat e Njeriut 2/111 (27 Nëntor 2006) dhe Rezolutat 7/10 (27 Mars 2008), 10/13 (26 mars 2009) 
dhe 13/2 (24 Mars 2010 ) dhe Komisionit për të Drejtat e Njeriut Rezolutat 1998/48 (17 Prill 1998), 1999/28 (26 
Prill 1999), 2005/45 (19 Prill 2005) dhe Komiteti i të Drejtave të Njeriut Komenti i Përgjithshëm Nr.17: Neni 24 Të 
Drejtat e Fëmijëve, 7 Prill 1989, §§ 7 dhe 8.
370   Konventa ka 189 palë, duke përfshirë Maltën. Shih paragrafin 6 në komentin e nenit 9 të Komitetit për Eliminimin 
e Diskriminimit kundër Grave (CEDAË) Rekomandimi i Përgjithshëm Nr. 21: Barazia në Marrëdhëniet Martesore 
dhe Familjare, 1994
371   Konventa ka 48 palë
372   Konventa ka 196 palë, duke përfshirë Maltën. Pyetja se cili shtet është përgjegjës në çdo rast të caktuar të 
pa shtetësisë është përgjigjur në lidhje me situatën e fëmijëve të lindur në territorin e një shteti që do të ishte 
ndryshe pa shtetësi (shih Komisjoneri i Lartë i OKB-së për Refugjatët (UNHCR), “Unë jam këtu, unë pajtohem: 
Nevoja urgjente për t’i dhënë fund pa shtetësisë së fëmijërisë”, 3 Nëntor 2015, dhe I. Ziemele,” Neni 7: E drejta për 
regjistrimin e lindjeve, emri dhe shtetësia e drejta për të mësuar dhe për t’u kujdesur nga prindërit “Alen, A. dhe të 
tjerë (eds.), Një Koment mbi Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, Botuesit e Martinus 
Nijhoff, 2007). Në Komentin e Përgjithshëm Nr.7, § 25, Komenti i Përgjithshëm Nr. 9, §§ 35-36, dhe Komenti i 
Përgjithshëm Nr. 11, § 41, Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve ka vënë theks të veçantë në regjistrimin e lindjes si një 
mjet për të parandaluar pa shtetësinë e fëmijëve.
373   Malta është një palë pjesëmarrëse në OSBE. Palët pjesëmarrëse jo vetëm që pohuan «njohjen e tyre se të gjithë 
kanë të drejtën e një shtetësie dhe që askush nuk duhet të hiqet arbitrarisht nga kombësia e tij apo saj», por gjithashtu 
u angazhuan «të vazhdojnë përpjekjet e tyre për të siguruar që të gjithë mund ta ushtrojnë këtë të drejtë «dhe» për të 
avancuar mbrojtjen ndërkombëtare të personave pa shtetësi «.
374   Konventa ka 164 palë përfshirë Maltën.
375   Konventa ka 22 palë. Në Opinionin e tij Këshillues mbi Ndryshimet e Propozuara për Kushtëzimin e Natyralizimit 
të Kushtetutës së Kosta Rikës, OC-4/84, Gjykata Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut, më 19 Janar 1984, kishte 
dy aspekte në këtë të drejtë, të cilat u reflektuan Në nenin 20 të Konventës Amerikane për të Drejtat e Njeriut: 
“Së pari, e drejta për një shtetësi të vendosur aty, siguron individin me një masë minimale të mbrojtjes ligjore në 
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dhe Mirëqenien e Fëmijës (miratuar në vitin 1990 dhe hyri në fuqi në 1999376), neni 24 
i Konventës së Shteteve të Pavarura Të drejtat e njeriut dhe Liritë Themelore (miratuar 
në vitin 1995 dhe hyri në fuqi në vitin 1998377), neni 6 (g) dhe (h) të Protokollit të Kartës 
Afrikane mbi të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve për të Drejtat e Grave në Afrikë hyrë në 
fuqi në vitin 2005378), Neni 7 i Paktit për të Drejtat e Fëmijës në Islam (miratuar në vitin 
2005379), Neni 29 i Kartës Arabe të rishikuar për të Drejtat e Njeriut (miratuar në 2005 
hyrë në fuqi në vitin 2008380); Neni 18 i Shoqatës së Azisë Juglindore të Deklaratës së 
të Drejtave të Njeriut, 2012.

Dispozita të tjera të përgjithshme që kanë të bëjnë me të drejtën për mbrojtje të 
barabartë të ligjit, të drejtën për njohjen e statusit të vet juridik, të drejtën për lirinë e 
lëvizjes dhe qëndrimit brenda kufijve të shtetit dhe të drejtën për të hyrë në vendin e vet, 
Iii) të Konventës Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit 
Racor (miratuar në vitin 1965 dhe hyrë në fuqi në 1969381), nenet 12 (4), 23 (4) dhe 
26 të KNDCP-së382 dhe Nenet 3 (2), 5 dhe 12 (1) të Kartës Afrikane për të Drejtat e 
Njeriut dhe të Popujve (miratuar në vitin 1981 dhe hyrë në fuqi në 1986), gjithashtu 
janë interpretuar si mbrojtje të së drejtës për shtetësi dhe ndalimin e heqjes arbitrare të 
shtetësisë.

Propozimi i një redaktimi të dispozitave të tjera të përgjithshme që kanë të bëjnë 
me të drejtën për mbrojtje të barabartë të ligjit, të drejtën për njohjen e statusit të vet 

marrëdhëniet ndërkombëtare nëpërmjet lidhjes së kombësisë së tij ndërmjet tij dhe shtetit në fjalë; Dhe, së dyti, 
mbrojtja i akordoi individit kundër privimit arbitrar të shtetësisë së tij, pa të cilën ai do të privohej për të gjitha 
qëllimet praktike të të gjitha të drejtave të tij politike, si dhe ato të drejta civile që lidhen me kombësinë e individit 
“. Shih gjithashtu gjykimet e Gjykatës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut mbi Castillo Petruzzi et al. Rasti, 
30 Maj 1999, § 101 dhe çështja Ivcher-Bronstein (Baruch Ivcher Bronstein kundër Perusë), 6 Shkurt 2001, § 88, 
dhe veçanërisht, Yean dhe Bosico Girls kundër Republikës Dominikane, 8 Shtator 2005, §§ 140- 142, 154-158, 
Dominikanët dhe Haitianët e dëbuar kundër Republikës Dominikane, 28 Gusht 2014, §§ 253-264, dhe Organizimi i 
Vendimeve Amerikane të Asamblesë së Përgjithshme, AG / RES. 2826 (XLIV-O / 14), Parandalimi dhe reduktimi i 
pa shtetësisë dhe mbrojtja e personave pa shtetësi në Amerikë, më 4 Qershor 2014.
376   Konventa ka 47 palë. Shih Komentin e Përgjithshëm mbi Nenin 6 të Komitetit Afrikan të Ekspertëve për të 
Drejtat dhe Mirëqenien e Fëmijës, ACERËC / GC / 02 (2014), miratuar nga Komiteti në Sesionin e tij të Përhershëm 
të njëzet e tretë (7-16 Prill 2014), dhe IHRDA dhe OSJI (në emër të fëmijëve me prejardhje Nubiane në Kenia) 
kundër Kenias, Komunikimi Nr. 002/2009, 22 Mars 2011. Siç është rikujtuar nga Komiteti Afrikan i Ekspertëve për 
të Drejtat dhe Mirëqenien e Fëmijës në komentin e tij të përgjithshëm mbi Neni 6 të Kartës Afrikane për të Drejtat 
dhe Mirëqenien e Fëmijës, “të qenit pa shtetësi si fëmijë është në përgjithësi një antitezë ndaj interesave më të mirë 
të fëmijëve”.
377   Konventa ka 4 palë
378   Konventa ka 36 palë
379   Nuk ka informacion zyrtar lidhur me statusin e ratifikimit të Paktit  Konventa ka 13 palë
380   Konventa ka 13 palë
381    Konventa ka 177 palë duke përfshirë dhe Maltën. Shih paragrafët 13-17 të Komitetit për Eliminimin e 
Diskriminimit Racor (CERD), Rekomandimi i Përgjithshëm XXX mbi Diskriminimin kundër Jo-qytetarëve, 1 Tetor 
2002
382   Në Borzov kundër Estonisë, Komunikata nr. 1136/2002, 26 Korrik 2004, Komiteti i të Drejtave të Njeriut nuk 
konstatoi se ka pasur shkelje të nenit 26 të Konventës për shkak të refuzimit, për shkak të sigurisë kombëtare, 
Autoriteteve për të dhënë shtetësinë për autorin, i cili thuhet se ishte pa shtetësi. Ai kishte një leje qëndrimi dhe 
vazhdoi të merrte pensionin e tij ndërsa jetonte në Estoni. Në vendimin e saj, theksi u vu mbi faktin se kërkesa e 
autorit u rishikua nga gjykatat kombëtare. Në Stewart kundër Kanadasë, Komunikata nr. 538/1993, 1 Nëntor 1996, 
kishte konstatuar se “Gjuha e nenit 12, paragrafi 4, lejon një interpretim më të gjerë, për më tepër, që mund të 
përfshijë kategori të tjera të banorëve afatgjatë, veçanërisht Personat pa shtetësi të privuar arbitrarisht nga e drejta 
për të fituar nënshtetësinë e vendit të banimit. “Ky interpretim i njëjtë u konfirmua në paragrafin 20 të Komentit të 
Përgjithshëm Nr. 27: Neni 12 (Liria e Lëvizjes), 2 Nëntor 1999, CCPR / 21 / Rev.1 / Add.9. Për detyrimin e shteteve 
palë sipas nenit 23 (4) për të siguruar që regjimi martesor përmban të drejta dhe detyrime të barabarta për të dy 
bashkëshortët në lidhje me aftësinë për të transmetuar për fëmijët nënshtetësinë e prindit dhe se nuk ka diskriminim 
të bazuar në seks në lidhje me blerjen ose humbjen e kombësisë për shkak të martesës, paragrafi 25 i Komentit të 
Përgjithshëm Nr. 28: Neni 3 (Barazia e të Drejtave midis Burrave dhe Grave), 29 Mars 2000, CCPR / C / 21 / Rev.1 
/ Add.10.
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juridik, të drejtën e lirisë së lëvizjes dhe qëndrimit brenda kufijve të shtetit dhe të drejtën 
për të hyrë në vendin e vet, sipas  nenit 5 (d) (iii) të Konventës Ndërkombëtare për 
Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racor (miratuar në vitin 1965 dhe 
hyrë në fuqi në 1969), nenet 12 (4), 23 (4) dhe 26 të ICCPR dhe nenet 3 (2), 5 dhe 12 
(1) të Kartës Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve (miratuar në vitin 1981 dhe 
hyrë në fuqi në vitin 1986383), gjithashtu janë interpretuar si mbrojtje të së drejtës për 
shtetësi dhe ndalimin e privimit arbitrar të nënshtetësisë384.

E drejta për nënshtetësi ose kombësi nënkupton të drejtën e çdo individi për të 
fituar, ndryshuar dhe mbajtur një shtetësi. Për më tepër, parimet e anti-diskriminimit e 
bëjnë të qartë se mohimi i nënshtetësisë ndaj individëve në bazë të gjinisë, etnisë, fesë 
apo statusit të tyre është arbitrar dhe i palejueshëm. Për sa i përket përmbajtjes të së 
drejtës, një shtet nuk mund të bëjë dallime ndërmjet shtetasve të saj në bazë të faktit 
nëse ata mbajnë nënshtetësinë e tyre me lindje ose e marrin atë më pas. Siç shprehet 
dhe raporti i fundit i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara mbi privimin 
arbitrar të kombësisë së fëmijëve,

 “Privimi arbitrar i kombësisë së fëmijëve është në vetvete një shkelje e të drejtave të 
njeriut, me pa shtetësinë pasojat e saj të mundshme dhe më ekstreme. Ligji ndërkombëtar 
për të drejtat e njeriut nuk bazohet në kombësinë e personit, por në dinjitetin që është 
po aq i natyrshëm për të gjitha qeniet njerëzore. Në praktikë, megjithatë, ata që gëzojnë 
të drejtën për një shtetësi kanë qasje më të madhe në gëzimin e të drejtave të ndryshme 
njerëzore.385

3.  Prandaj, shtetet nuk kanë sovranitet absolut për të mohuar shtetësinë për çdo person për 
çfarëdo arsye, siç është gjithashtu e qartë nga një lexim i qëllimshëm i Konventës së 
vitit 1954 në lidhje me statusin e personave pa shtetësi (Konventa e vitit 1954386) dhe 
Konventës së vitit 1961 mbi Reduktimin e Pa shtetësisë (Konventa e vitit 1961)387.

Konventa e vitit 1954 u miratua më 28 Shtator 1954 dhe hyri në fuqi më 6 Qershor 
1960. Ajo nuk krijoi të drejtën për personat pa shtetësi për të fituar nënshtetësinë e një 
shteti. Megjithatë, neni 32 i Konventës së vitit 1954 kërkon që shtetet të lehtësojnë 
asimilimin dhe natyralizimin e personave pa shtetësi, sidomos duke përshpejtuar 
procedurat e natyralizimit dhe duke zvogëluar akuzat dhe kostot përkatëse. Akti 
përfundimtar i Konventës së vitit 1954 rekomandon që çdo Shtet Kontraktues, kur ajo të 
pranojë si të vlefshme arsyet për të cilat një person ka hequr dorë nga mbrojtja e Shtetit 
ku ai është shtetas, e konsideron në mënyrë simpatike mundësinë e atij personi trajtimin 
që Konventa i akordon personave pa shtetësi. Kjo deklaratë parashikon mundësinë e 
zgjerimit të mbrojtjes së Konventës së vitit 1954 në një kategori të caktuar të personave 
pa shtetësi de facto.

Dobësia kryesore e Konventës së vitit 1954 konsiston në faktin se ajo siguron vetëm 
mbrojtje për personat pa shtetësi de jure dhe nuk ka një dispozitë gjithëpërfshirëse për 
mos-diskriminim. Kjo përbën faktin se nuk ofron udhëzime lidhur me procedurat që 

383   Konventa ka 53 palë. Shih Komisionin Afrikan për të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve, Shoqata Afrikane e 
Malawi, Amnesty International, Sarr Diop, Collectif des Veuves et Ayant-droit et Association Mauritanienne des 
droits de l’homme k. Mauritania, nr. 54/91, 61/91, 98/93, 164/97, 196/97 dhe 210/98, 11 maj 2000, § 126, dhe John 
K. Modise kundër Botsvanës (nr 97/93) (2000), 6 Nëntor 2000, § 88.
384   Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, dhe privimi arbitrar i kombësisë: raporti i Sekretarit të Përgjithshëm, 
14 Dhjetor 2009, A / HRC / 13/34, para. 21, f. 6. 
385   Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Ndikimi i privimit arbitrar të kombësisë për gëzimin e të drejtave të 
fëmijëve në fjalë, dhe lejet ekzistuese e praktikat për aksesin e fëmijëve për të fituar shtetësinë, ndër të tjera, të vendit 
në të cilin ata janë të lindur, duhet të jetë pa shtetësi, 16 Dhjetor 2015, A / HRC / 31/29, para. 27.
386   Konventa ka 88 palë duke mos përfshirë Maltën
387   Konventa ka 67 palë duke mos e përfshirë Maltën
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duhet të përdoren për identifikimin e personave pa shtetësi, gjë që mund të çojë në 
mosnjohjen e personave pa shtetësi dhe të rezultojë në pamundësinë e tyre për të gëzuar 
në mënyrë efektive të drejtat që rrjedhin nga Konventa e vitit 1954.

Ndonëse ofron garanci të caktuara kundër dëbimit dhe pranon të drejtën për të 
rifutur në bazë të një dokumenti udhëtimi të Konventës, me kushtin e pranisë së ligjshme 
në vend, Konventa e vitit 1954 nuk rregullon të drejtën për të hyrë në një shtet, duke lënë 
kështu Palët Kontraktuese të lira për të refuzuar, arrestuar ose përjashtuar çdo person pa 
shtetësi që kërkon akses në tokën e tyre pa autorizimin e duhur.

Përfundimisht, mungesa e një procedure të formalizuar për mbikëqyrjen e zbatimit 
të plotë të Konventës së vitit 1954 ose për pranimin e ankesave individuale nga personat 
pa shtetësi gjithashtu dobëson mbrojtjen e ofruar këtyre personave. Në këtë drejtim 
duhet të përmendet se përmes një sërë Rezolutash të Asamblesë së Përgjithshme të 
OKB-së, UNHCR ka fituar një mandat formal mbi pa shtetësinë388. Përveç përcaktimit 
të udhëzimeve të detajuara për aspekte të ndryshme të pa shtetësisë, duke përfshirë 
përkufizimin e një personi pa shtetësi, procedurat e përcaktimit të pa shtetësisë, statusin 
e personave pa shtetësi dhe parandalimin e pa shtetësisë në lindje389, UNHCR ka hartuar 
një “Plan Veprimi Global për të Financuar Pa shtetësinë: 2014-2024 “(“Plani Global i 
Veprimit”), në konsultim me Shtetet, shoqërinë civile dhe organizatat ndërkombëtare, i 
cili përcakton një kornizë udhëzuese të përbërë nga 10 veprime që duhet të ndërmerren 
për t’i dhënë fund pa shtetësisë brenda 10 viteve, zgjidhjen e situatave ekzistuese 
madhore të pa shtetësisë, duke siguruar që asnjë fëmijë të mos lindë pa shtetësi, duke 
hequr diskriminimin gjinor nga ligjet e kombësisë, duke parandaluar mohimin, humbjen 
apo privimin e kombësisë në baza diskriminuese, duke parandaluar pa shtetësinë në 
rastet e trashëgimisë shtetërore, dhënien e statusit të mbrojtjes së emigrantëve pa 
shtetësi dhe lehtësimin e natyralizimin e tyre, duke siguruar regjistrimin e lindjeve 
për parandalimin e pa shtetësisë dhënien e dokumentacionit të kombësisë për ata që 
kanë të drejtë për të, aderimin në Konventat e Aselessitetit të Kombeve të Bashkuara 
dhe përmirësimin e të dhënave sasiore dhe cilësore për popullsinë pa shtetësi. Shtetet 
palë duhet të paraqesin masa mbrojtëse për të parandaluar pa shtetësinë duke u dhënë 
shtetësinë e tyre personave të cilët përndryshe do të ishin pa shtetësi dhe janë të lindur 
në territorin e tyre ose lindur jashtë shtetit tek një prej kombësitë e tyre. Shtetet duhet 
gjithashtu të kenë një dispozitë në ligjet e tyre për nënshtetësinë për të dhënë shtetësinë 
për fëmijët me origjinë të panjohur që gjenden në territorin e tyre (Fëmijë të gjetur).

4.  Konventa mbi Reduktimin e Pa shtetësisë, miratuar më 30 Gusht 1961 e cila ka hyrë në 
fuqi më 13 Dhjetor 1975, ka për qëllim parandalimin, zvogëlimin dhe shmangien e pa 
shtetësisë, duke siguruar masa konkrete dhe të hollësishme që duhet të ndërmerren nga 
Shtetet palë në Konventë. Ai fokusohet në katër shkaqet kryesore të pa shtetësisë. Nenet 
1 deri 4 përcaktojnë masat për të shmangur pa shtetësinë midis fëmijëve. Nenet 5 deri 
7 merren me pa shtetësinë për shkak të humbjes ose heqjes dorë nga shtetësia. Nenet 
8 § 1 dhe 9 kanë të bëjnë me masat për të shmangur pa shtetësinë për shkak të privimit 
të shtetësisë. Megjithatë, neni 8 § 2 i Konventës së vitit 1961 lejon një sërë rrethanash 

388   Për shembull, Rezoluta e Përgjithshme e Asamblesë 61/137 e 25 Janarit 2007.
389   Komisioneri i Lartë i OKB-së për Refugjatët (UNHCR), “Udhëzimet për Pa shtetësinë Nr. 1: Përcaktimi i” 
Personit Pa shtetësi” në Nenin 1 (1) të Konventës së 1954 lidhur me Statusin e Personave pa Shtetësi”, cituar më 
lart; “Udhëzime mbi Pa shtetësinë Nr. 2: Procedurat për Përcaktimin e një Individi është Person pa shtetësi”, HCR / 
GS / 12/02, 5 Prill 2012; “Udhëzimet për Pa shtetësinë Nr. 3: Statusi i Personave Pa Shtetësi në Nivel Kombëtar”, 17 
Korrik 2012 2012, HCR / GS / 12/03; “Udhëzimet për Pa shtetësinë Nr. 4: Sigurimi i të Drejtës së Secilës Fëmijë për 
të fituar një shtetësi përmes neneve 1-4 të Konventës së 1961 për Reduktimin e Pa shtetësisë”, HCR / GS / 12/04, 21 
Dhjetor 2012. Rrjeti Evropian i vitit 2013 mbi Pa shtetësinë Udhëzuesi i Praktikave të Mira “Pa shtetësia, përcaktimi 
dhe statusi i mbrojtjes së personave pa shtetësi”.
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shteruese nën të cilat lejueshmëria e shtetësisë që rezulton me pa shtetësi është e lejuar. Ajo 
nuk ndalon mundësinë e revokimit të shtetësisë nën rrethana të caktuara, as nuk adreson 
çështjen e dhënies retroaktive të shtetësisë për të gjithë personat aktualisht pa shtetësi.

Personat pa shtetësi mund të marrin nënshtetësinë e vendit të lindjes së tyre ose të 
vendit ku u gjetën në rastin e një fëmije të gjetur, ose mund të marrin nënshtetësinë e 
një prej prindërve të tyre390. Shtetet nuk do t’i privojnë njerëzit nga shtetësia e tyre, në 
mënyrë që t’i bëjnë ato pa shtetësi, me përjashtim të rasteve kur shtetësia është fituar nga 
keqinterpretimi ose mashtrimi ose nga “pakënaqësia” ndaj shtetit.

5.  Komiteti Ekzekutiv i UNHCR-së, i shqetësuar me kushtet e pasigurta me të cilat 
ballafaqohen personat pa shtetësi dhe këmbëngulja e pa shtetësisë në rajone të ndryshme 
të botës, u ka kërkuar vazhdimisht Shteteve të ratifikojnë Konventat e 1954 dhe 1961 në 
përfundimet e shumta të saj391. Gjithashtu, ai ka dedikuar dy përfundime ekskluzivisht 
për pa shtetësinë, përkatësisht Konkluzioni nr. 78 për Parandalimin dhe Reduktimin 
e Personave pa Shtetësi, nga viti 1995, dhe Konkluzionit nr. 106 për Identifikimin, 
Parandalimin dhe Reduktimin e Pa shtetësisë dhe Mbrojtjen e Personave pa Shtetësi, 
që nga viti 2006. Konkluzioni I Komitetit Ekzekutiv nr. 106 mbulon katër dimensione 
të UNHCR-së për regjimin e pa shtetësisë, përkatësisht identifikimin, parandalimin 
dhe reduktimin e pa shtetësisë dhe mbrojtjen e personave pa shtetësi. Nën titullin e 
mbrojtjes së personave pa shtetësi, Komiteti Ekzekutiv i kërkon Shteteve që “të marrin 
në konsideratë aderimin në Konventën e 1954 lidhur me Statusin e Personave pa Shtetësi 
dhe, në lidhje me Shtetet Palë, të marrin në konsideratë heqjen e rezervave” dhe atyre 
Shteteve që ende nuk janë palë në Konventën e vitit 1954 për “trajtimin e personave pa 
shtetësi që banojnë ligjërisht në territorin e tyre në përputhje me ligjin ndërkombëtar për 
të drejtat e njeriut; Dhe të marrin në konsideratë, sipas rastit, lehtësimin e natyralizimit 
të personave pa shtetësi të përhershëm dhe të ligjshëm, në përputhje me legjislacionin 
kombëtar “. Më tej, i kërkon Shteteve “të mos arrestojnë personat pa shtetësi vetëm për 
shkak të pa shtetësisë dhe t’i trajtojnë ata në përputhje me ligjin ndërkombëtar për të 
drejtat e njeriut” dhe gjithashtu u bën thirrje shteteve palë të Konventës së vitit 1954 që 
të zbatojnë plotësisht dispozitat e saj.

6.  Derisa është një parim i qartë i të drejtës ndërkombëtare që secili shtet ka përgjegjësinë 
sovrane për të përcaktuar sipas ligjit kombëtar që janë qytetarët e saj, ky rol është 
subjekt i parimeve ndërkombëtare. Në projekt-nenet e tij mbi shtetësinë e personave 
fizikë në lidhje me suksesin e shteteve, Komisioni Ndërkombëtar i Drejtësisë (ILC) 
tregoi se “kompetenca e shteteve në këtë fushë mund të ushtrohet vetëm brenda kufijve 
të përcaktuar nga e drejta ndërkombëtare392”. Shtetësia mund të merret automatikisht 
nga veprimi i ligjit, në lindje ose në një fazë të mëvonshme, ose si rezultat i një akti 
të autoriteteve administrative. Shtetet gëzojnë një shkallë diskrecioni në lidhje me 
kriteret që rregullojnë marrjen e shtetësisë, por këto kritere nuk duhet të jenë arbitrare. 
Në veçanti, ligji ndërkombëtar për të drejtat e njeriut vendos një përgjegjësi të qartë se 
shteti duhet të përmbahet nga zbatimi i politikave të shtetësisë që do të kontribuonin 
në krijimin ose vazhdimin e pa shtetësisë. Përveç të drejtës për shtetësi, dy të drejta 
thelbësore të së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut janë gjithashtu të një 
rëndësie të veçantë për pa shtetësinë dhe mbrojtjen e personave pa shtetësi. Këto janë të 
drejta për mbrojtje të barabartë me ligj dhe mos diskriminim.

390   Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, «Ndikimi i privimit arbitrar të kombësisë», cituar më lart, paras. 10 
deri në 15.
391   Shihni një përmbledhje të ekstrakteve përkatëse në Konkluzionet e Komitetit Ekzekutiv të UNHCR-së lidhur me 
Pa shtetësinë, Korrik 2010
392   Vjetari i Komisionit Ndërkombëtar të Drejtësisë, 1999, vol. II (2), f. 24.
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E drejta e nënshtetësisë në Ligjin Evropian të të drejtave të njeriut
7.  E drejta për shtetësi nuk është përfshirë as në Konventë, as në ndonjë nga Protokollet 

e saj. Komiteti që përpiloi Protokollin nr. 4 të GJEDNJ-së parashikonte futjen e një 
dispozite me të cilën “një shtet do të ndalohej të privonte një shtetas të kombësisë së 
tij me qëllim dëbimin e tij393”. Edhe pse parimi që frymëzoi propozimin u miratua nga 
komiteti, shumica e ekspertëve mendonin se nuk ishte e këshillueshme të merrej me 
çështjen delikate të legjitimitetit të masave që i privojnë individët nga nacionaliteti. 
Gjithashtu u vu re se do të ishte shumë vështirë të vërtetohej nëse privimi i shtetësisë 
ishte urdhëruar me qëllim të dëbimit të personit në fjalë. Në vitin 1988 Komiteti i 
Ekspertëve të Këshillit të Evropës për Zhvillimin e të Drejtave të Njeriut filloi të 
shqyrtojë çështjen e të drejtës për një shtetësi si të drejtë njerëzore dhe duke marrë 
parasysh mundësinë e futjes së kësaj të drejte në KEDNJ nëpërmjet një protokolli shtesë 
të Konventës. Megjithatë, Shtetet nuk ishin të gatshme të miratojnë një protokoll shtesë 
mbi të drejtën për një shtetësi. Në vitin 1992 një komitet ekspertësh mbi nacionalitetin 
filloi një studim fizibiliteti për një konventë të re gjithëpërfshirëse mbi kombësinë.

Si rezultat, në vitin 1997394 u miratua Konventa Evropiane për nënshtetësinë.
Parimet e përcaktuara në nenin 2 të Konventës Evropiane për nënshtetësinë, të tilla 

si ai që secili ka të drejtën e nënshtetësisë, që të shmanget pa shtetësia dhe se askush nuk 
mund të privohet arbitrarisht nga shtetësia e tij apo e saj, janë parime të një rëndësie të tillë 
që sigurojnë bashkëveprimin shoqëror të qenieve njerëzore në një shoqëri demokratike, 
që ato duhet të shihen si parime të vendosura mirë në të drejtën ndërkombëtare. Përtej 
dëshmive të qarta dhe të pakontestueshme të një trendi të vazhdueshëm në të drejtën 
ndërkombëtare të përgjithshme395, këto parime kanë fituar statusin e së drejtës zakonore 
ndërkombëtare.396

Në bazë të neneve 4 dhe 7 (1) dhe (3) të Konventës Evropiane të Kombësisë 
1997, që parashikon që duhet të shmanget pashtetësia, një Shtet i caktuar ka detyrimin 
të lehtësojë marrjen e shtetësisë së tij për personat pa shtetësi dhe të përvetësojë nga 
vendimi mbi humbjen e shtetësisë nëse personi do të bëhet pa shtetësi, përveç rasteve 
të fitimit të shtetësisë nëpërmjet sjelljes mashtruese, informacion të rremë ose fshehje 
të ndonjë fakti përkatës që i atribuohet atij personi397. Ky parim duhet të lexohet në 
dritën e Rekomandimit të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës nr. (99) 18 për 
shmangien e pa shtetësisë, e cila rekomandon që një Shtet nuk duhet domosdoshmërisht 

393   Shih Raportin Shpjegues për Protokollin Nr. 4, § 23
394   Raporti shpjegues i kësaj Konvente thekson se “Edhe nëse KEDNJ dhe protokollet e saj, përveç nenit 3 të 
Protokollit nr. 4 (ndalimet për dëbimin e shtetasve), nuk përmbajnë dispozita që drejtojnë drejtpërsëdrejti çështjet 
që kanë të bëjnë me shtetësinë, dispozita të caktuara mund të zbatohen gjithashtu për çështjet që lidhen me çështjet 
e kombësisë. ... Personat që kanë jetën e tyre familjare në një vend të caktuar, për shembull që kanë jetuar atje për 
shumë vite me familjen e tyre, edhe nëse nuk kanë qenë në gjendje të bëhen shtetas të këtij vendi, mund të kenë të 
drejtën të qëndrojnë në vend nëse ata mund të kuptojnë se ata kanë të drejtën e respektimit të jetës familjare sipas 
nenit 8 të KEDNJ-së. Kjo e drejtë do të jetë veçanërisht e rëndësishme në rastet kur në vijim një numër i madh 
personash nuk kanë fituar nënshtetësinë e shtetit ku ata banojnë. Për sa i përket ndalimit të trajtimit çnjerëzor ose 
degradues (neni 3 i KEDNJ), veprimet që kanë një shtetas ose të huaj në pozitë ose reputacion dhe janë të dizenjuara 
për të spastruar mund të jenë shkelje e nenit 3. Neni 3 i Protokollit nr. 4 i KEDNJ-së përfshin të drejtën e shtetasve 
për të hyrë dhe jo për t’u përjashtuar nga territori i shtetit ku ata janë shtetas. Përveç kësaj, neni 4 i këtij protokolli 
ndalon dëbimin kolektiv të të huajve. “
395   “Evidenca e qartë dhe e pakontestueshme e një tendence të vazhdueshme ndërkombëtare” është testi përkatës 
në çështjen Christine Goodwin kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 28957/95, § 85, KEDNJ 2002-VI. Në 
paragrafin 29 të raportit shpjegues të Konventës Evropiane për nënshtetësinë, thuhet se “Me zhvillimin e të drejtave 
të njeriut që nga Lufta e Dytë Botërore, ekziston një njohje në rritje që liria e shtetit në këtë fushë duhet, për më tepër, 
të marrë parasysh bazën themelore Të drejtat e individëve”.
396   Shih nenin 33 të raportit Shpjegues të Konventës Evropiane mbi Kombësinë.
397   ETS nr. 166. Konventa është ratifikuar nga 20 shtete. Malta e nënshkroi atë, por nuk e ka ratifikuar akoma.
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të privojë nga shtetësia e tij personat që kanë fituar kombësinë e tyre me anë të sjelljes 
mashtruese, informacionit të rremë ose fshehje të ndonjë fakti përkatës, pasi që ky vendim 
duhet të marrë parasysh rëndësinë e fakteve, si dhe rrethana të tjera të rëndësishme, 
të tilla si lidhja e vërtetë dhe efektive e këtyre personave me shtetin përkatës398. Për 
të shmangur dhe zvogëluar rastet e pa shtetësisë, veçanërisht të fëmijëve, Komiteti i 
Ministrave miratoi një Rekomandim CM / Rec (2009) 13 mbi nënshtetësinë e fëmijëve. 
Shteteve anëtare u rekomandoi që në legjislacionin e tyre lidhur me shtetësinë, të 
merrnin parasysh parimet gjithëpërfshirëse të përfshira në shtojcën e Rekomandimit.

8.  Organet e Konventës kanë konstatuar vazhdimisht se një “e drejtë për shtetësi” e 
ngjashme me atë të nenit 15 të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, ose 
të drejtën për të fituar një shtetësi të caktuar, nuk është e garantuar nga Konventa ose 
Protokollet e saj, Ankesat lidhur me këtë të drejtë të papajtueshme ratione materiae399. 
Kjo është zbatuar edhe për jo-qytetarët dhe personat pa shtetësi të penguar për të fituar 
shtetësinë e një shteti në rastet e trashëgimisë shtetërore.400 Megjithatë, në çështjen 
Karasev, Gjykata nuk përjashtoi “që një mohim arbitrar i një shtetësie në rrethana të 
caktuara mund të ngrejë një çështje sipas nenit 8 të Konventës për shkak të ndikimit 
të mohimit të tillë në jetën private të individit401”. Nuk ka asgjë që sugjeron se parimi 
i mësipërm nuk mund të zbatohet në rastet e privimit ose humbjes së shtetësisë ose të 
drejtës për të hequr dorë nga nënshtetësia.

9. Çështja e mohimit arbitrar të shtetësisë gjithashtu mund të lindë sipas nenit 3 të Protokollit 
nr.4, nëse qëllimi i mohimit është të shmangë ndalimin e dëbimit të shtetasve. Në rastin 
Slivenko kundër Letonisë402, Gjykata u pyet për të vendosur nëse dëbimi i gruas dhe 
vajzës së një oficeri ushtarak rus në pajtim me traktatin Letoni-Rusi mbi tërheqjen e 
trupave ruse shkeli nenin 3 të Protokollit nr. 4.

10.  Së fundmi, mund të përmendet se Komisioni Evropian për të Drejtat e Njeriut nuk 
përjashtoi faktin që mohimi i kombësisë në bazë të racës ose përkatësisë etnike mund të 
përbëjë trajtim degradues sipas nenit 3 të Konventës.403

11.  Në përgjithësi, ndalimi i mohimit arbitrar ose revokimi i shtetësisë në jurisprudencën 
e Gjykatës presupozon, me implikim logjik, ekzistencën e një të drejte për nënshtetësi 
sipas nenit 8 të Konventës, në lidhje me Nenin 3 të Protokollit Nr. 4.404

398   Është e rëndësishme të kujtojmë qëndrimin e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian në gjykimin e saj 
në rastin e Rottman kundër Freistaat Bayern, 2 Mars 2010, §§ 55, 56 dhe 59, i cili konkludoi se “nuk është në 
kundërshtim me Ligjin e Bashkimit Evropian, në veçanti në nenin 17 të KE, për një Shtet Anëtar të tërhiqet nga një 
shtetas i Unionit shtetësia e atij shteti të fituar me natyralizim kur ajo shtetësi është marrë me mashtrim, me kusht që 
vendimi për tërheqjen të respektojë parimin e proporcionalitetit”.
399  .  Shih X k. Austrisë, nr. 5212/71, Vendimi i Komisionit i 5 Tetorit 1972, DR 43, f. 69; Familja K. dhe W. k. 
Holandës, nr. 11278/84, Vendimi i Komisionit i 1 Korrikut 1985, DR 43, f. 216; dhe Poenaru kundër Rumanisë 
(vendim), nr. 51864/99, 13 Nëntor 2001. 
400   Shih për shembull Fedorova v. Letonisë (dec), nr. 69405/01, 9 Tetor 2003.
401   Karassev kundër Finlandës (vendim), nr. 31414/96, ECHR 1999-II, dhe rasti i përmendur në paragrafin 61 të 
këtij vendimi. Ky ka qenë edhe rasti i Gjykatës Kushtetuese të Maltës (shih Tarek Mohammed Ibrahim kundër Vici 
Prim Ministru et, vendosi më 28 Maj 2012). Z. Karassev ka lindur në Finlandë me prindër të cilët janë qytetarë 
të Federatës Ruse në datën e lindjes së tij. Gjykata arriti në përfundimin se vendimi i autoriteteve finlandeze për 
refuzimin e shtetësisë nga lindja nuk është arbitrare në atë masë që mund të ngrejë çështje sipas nenit 8. Sa i përket 
pasojave të mohimit të njohjes së ankuesit si shtetas Finlandez, Gjykata vuri në dukje se ai nuk kërcënohet me dëbim 
nga Finlanda, as vetëm ose së bashku me prindërit e tij, të cilët kishin leje qëndrimi, të cilat mund të lëshoheshin 
edhe tek kërkuesi sipas kërkesës së tyre, kërkuesi gjithashtu gëzonte përfitime sociale dhe të ngjashme në Finlandë. 
Në këtë kontekst, Gjykata nuk gjeti që pasojat e refuzimit të njohjes së ankuesit si shtetas i Finlandës, të marra veç 
e veç ose në kombinim me vetë refuzimin, mund të konsideroheshin mjaft seriozisht, në mënyrë që të ngrinte një 
çështje sipas nenit 8 të Konventës. Çështja është shpallur e papranueshme si qartazi e pabazuar. 
402   Slivenko k. Letonisë (dec.) [GC], nr. 48321/99, GjEDNj 2002-II.
403   Slepcik kundër Holandës dhe Republikës Çeke (vendim), nr. 30913/96, 2 Shtator 1996
404   Konkludimi i saktë i njëjtë është arritur nga Gjykata Ndër-Amerikane e të Drejtave të Njeriut, e cila, sipas mendimit 
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Për më tepër, një interpretim sistematik i të dy dispozitave në përputhje me 
standardet e Këshillit të Evropës mbi pa shtetësinë, garanton përfundimin se nënshtetësia 
shtetërore i përket thelbit të një identiteti individual405.

Përkundër faktit që çështjet e nënshtetësisë konsideroheshin tradicionalisht brenda 
juridiksionit të brendshëm të secilit shtet, siç ishte kodifikuar në nenin 1 të Konventës 
së Hagës të vitit 1930 mbi disa çështje në lidhje me ligjet e konfliktit të shtetësisë 
dhe të lidhura me nenin 3 të Konventës Evropiane për nënshtetësinë, ka kufizime të 
vendosura nga e drejta ndërkombëtare për diskrecionin e secilit shtet. Mënyra se si 
Shtetet rregullojnë çështjet që kanë të bëjnë me kombësinë nuk mund të konsiderohen 
sot brenda juridiksionit të tyre të vetëm.

Duke marrë parasysh të drejtën e Konventës në nenin 8 për identitetin dhe 
nënshtetësinë shtetërore, shtetet palë kufizohen nga dy detyrime. Në dritën e interpretimit 
të mësipërm të Konventës në përputhje me rrethanat e sotme dhe në harmoni me të 
drejtën ndërkombëtare dhe pa marrë parasysh ratifikimin nga shteti përgjegjës i traktateve 
relevante ndërkombëtare të sipërpërmendura406, që janë shtete palë të Konventës kanë 
një detyrim negativ për të mos vendosur për humbjen e shtetësisë në qoftë se personi 
në këtë mënyrë bëhet pa shtetësi dhe një detyrim pozitiv për të siguruar shtetësinë e tij 
për personat pa shtetësi, të paktën kur ata kanë lindur ose gjenden në rastin e një fëmije 
të humbur në territoret e tyre përkatëse; Kur një nga prindërit e tyre është një qytetar407. 
Krijimi dhe vazhdimi i situatave të pa shtetësisë duhet të shmangen me çdo kusht në një 
Evropë të civilizuar.

të saj këshillëdhënës të vitit 1984, shpalli që e drejta për shtetësi është një e drejtë e pandarë njerëzore e njohur 
në botën ndërkombëtare dhe se pjesëtaret e shteteve për të rregulluar çështjet që lidhen me Kombësinë kufizohen 
nga detyrimet e tyre për të siguruar mbrojtjen e plotë të të drejtave të njeriut (Re Amendamentet e dispozitave të 
natyralizimit të Kushtetutës së Kosta Rikës, përmendur më lart). Shih, mes studiuesve të tjerë, Ludovic Hennebel 
dhe Hélène Tigroudja, Traité de droit international des droits de l’homme, Paris, 2016, f. 1181-1187, Alessandra 
Annoni dhe Serena Follati (eds.), Në Londër, 2013, Shoqëria Française de Droit International, Droit international et 
nationalité, Paris, 2012, Emmanuel Decaux, “Revolucioni i klasës së tretë në botë”, në Revue trimestrielle des droits 
de l’homme, 89/2011; Mark Manly dhe Laura Van Waas, “Vlera e kornizës së sigurisë njerëzore në trajtimin e pa 
shtetësisë”, në Alice Edwards dhe Carla Ferstman (eds.), Siguria e Njeriut dhe Jo-qytetarët, Laë, Politika dhe Çështjet 
Ndërkombëtare, Cambridge University Press, 2009 , F. 549-81; Katherine Southwick dhe M. Lynch, “Të Drejtat e 
Njerëzimit për të gjithë, një raport progresi dhe studim global mbi pa shtetësinë”, Refugjatët Ndërkombëtarë, Mars 
2009; Eva Ersboll, “E Drejta për një Shtetësi dhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut”, në të Drejtat e 
Njeriut në Turmoil. Përballur me kërcënimet, konsolidimin e arritjeve, botuesit Martinus Nijhoff, Leiden, 2007; Dhe 
Ineta Ziemele, vazhdimësia dhe Kombësia e Shtetit: Shtetet Baltike dhe Rusia. E kaluara, e tashmja dhe e ardhmja, 
siç përcaktohet nga Ligji Ndërkombëtar, Botuesit e Martinus Nijhoff, Leiden, Boston 2005.
405   Në këtë drejtim, duhet të përmendet se Gjykata kohët e fundit ka konsideruar se identiteti etnik i një individi 
duhet të konsiderohet si një aspekt thelbësor i jetës dhe identitetit të tij privat, së bashku me aspekte të tilla si emri, 
gjinia, feja dhe orientimi seksual në Marper kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 30562/04 dhe 30566/04, § 
66, KEDNJ 2008, dhe Ciubotaru kundër Moldavisë, nr. 27138/04, § 53, 27 Prill 2010). Ajo gjithashtu ka vendosur 
që neni 8 përfshin aspekte të shumta të identitetit fizik dhe social të personit, si njohja e statusit ligjor civil të një 
individi (regjistrimi i martesës në Dadouch kundër Maltës, nr 38816/07, § 48, ECHR 2010 ( Ekstrakte) dhe refuzimi 
i shtetësisë në Genovese kundër Maltës, nr. 53124/09, §§ 30 dhe 33, 11 Tetor 2011).
406  Mesazhi i Genovese, i cituar më lart, § 44, duhet të përsëritet me zë të lartë dhe të qartë: “Gjykata më tej vëren se 
në kërkimin e një baze të përbashkët midis normave të së drejtës ndërkombëtare ajo kurrë nuk ka dalluar burimet e 
ligjit pavarësisht nëse janë nënshkruar apo ratifikuar nga shteti i paditur (Shih Demir dhe Baykara kundër Turqisë 
[GC], nr. 34503/97, § 78, GJEDNJ 2008). “ 
407   Detyrimet për dhënien e shtetësisë për fëmijët e lindur në territorin e një shteti dhe që përndryshe do të ishin pa 
shtetësi janë gjithashtu të përfshira në nenin 1 të Konventës për Reduktimin e Pashtetësisë, Neni 20 (2) i Konventës 
Amerikane për të Drejtat e Njeriut, Neni 6 ( 4) i Kartës Afrikane për të Drejtat dhe Mirëqenien e Fëmijës, nenin 7 
të Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës në Islam dhe nenin 6 (2) të Konventës Evropiane për Shtetësinë. Dispozita 
të ngjashme që gjenden në Nenin 2 të Konventës për Zvogëlimin e Pashtetësisë, Neni 7 (3) i Paktit për të Drejtat e 
Fëmijës në Islam dhe neni 6 (1) (b) i Konventës Evropiane mbi Kombinimin gjithashtu garantojnë të drejtën Për një 
shtetësi për fëmijët me prejardhje të panjohur.



390

Anulimi I martesës në vitin 1998
12.  Qeveria argumentoi se ankuesi duhej të provonte ekzistencën e jetës private dhe 

familjare në kohën kur materializimi i arsyeve për privimin e shtetësisë, domethënë më 
16 Janar 1998408. Ankuesi kundërshtoi se momenti përkatës ishte ndërhyrja në të drejtën 
e tij të nenit 8, domethënë 31 Korrik 2007, datën e urdhrit ministror të revokimit të 
shtetësisë409. Sidoqoftë, ai këmbënguli që martesa e tij e parë nuk ishte një mashtrim dhe 
se gjykimi i vitit 1998 nuk duhet të ishte mbështetur410.

Shumica nuk e trajton çështjen e fushës së përkohshme të çështjes në mënyrë 
eksplicite, por në mënyrë implicite plotëson disa konsiderata që lidhen me dy vendimet, 
duke thënë gjithashtu se “situata e ankuesit ka ardhur si rezultat i sjelljes mashtruese të 
ankuesit411”.

13.  E gjej këtë qasje të pafat, pasi ndërhyrja në të drejtën e ankuesit në nenin 8 për jetën 
private dhe familjare ka ndodhur vetëm me nxjerrjen e urdhrit ministror që anulon 
shtetësinë e tij. Sidoqoftë, unë kam dyshimet më të forta për ligjshmërinë dhe logjikën 
e vendimit të anulimit, duke pasur parasysh faktin e thjeshtë se martesat komode në 
përgjithësi nuk prodhojnë fëmijë.412 Kur dikush nuk është me të vërtetë i gatshëm të 
pranojë një kompromis të përjetshëm, si martesa, por vetëm të hyjë në marrëdhëniet 
martesore kontraktuale për të fituar një avantazh ligjor, siç është aksesi në shtetësi, ai 
normalisht nuk dëshiron të ketë një fëmijë nga kjo marrëdhënie, duke krijuar kështu një 
lidhje të përjetshme ndërmjet prindërve përkatës. Lindja e një fëmije brenda martesës 
është dëshmi shumë e fortë për vërtetësinë e kompromisit të pranuar vullnetarisht nga 
partnerët. Asnjë element nuk iu dha Gjykatës për të hedhur poshtë këtë supozim.

Ndonëse vendimi i 19 Janarit 1998 nuk u kundërshtua dhe u bë i plotfuqishëm, kjo 
nuk pengon Gjykatën të nxjerrë të gjitha konkluzionet logjike për qëllimet e vlerësimit 
të sjelljes së autoriteteve kombëtare nga koha e anulimit deri në urdhrin e privimit të 
shtetësisë.
Sjellja e autoriteteve kombëtare nga viti 1998 deri në vitin 2007 

14.  Anulimi i Vendimit të vitit 1998 është regjistruar në regjistrin përkatës të martesës të 
mbajtur në regjistrin Publik, i cili është një departament qeveritar. Kjo sigurisht që 
do të thotë se autoritetet kombëtare duhet të kenë qenë në dijeni të gjendjes ligjore të 
ankuesit që nga ajo datë dhe prandaj kërkuesi nuk mund të qortohet për mos njoftimin 
e autoriteteve rreth anulimit. Argumenti i Qeverisë se departamenti i Shtetësisë 
dhe Çështjeve të Jashtëzakonshme, gjykatat dhe Regjistri publik janë autoritete të 
ndryshme413 është qartazi e pabazuar nga një perspektivë e së drejtës ndërkombëtare, 
pasi që të gjitha i përkasin shtetit të paditur dhe mungesa e komunikimit mes tyre mund 
të angazhojë detyrim.

15.  Për më tepër, pas dorëzimit të vendimit të anulimit, kjo I mori autoriteteve kombëtare 
shumë vite derisa reaguan. Nga data 19 Janar 1998, e cila është data e vendimit të 
anulimit, deri më 8 Maj 2006, data e njoftimit të ankuesit se një urdhëresë duhej të hiqej 
nga shtetësia e tij Malteze në bazë të atij vendimi, ankuesi jetoi një jetë normale pa 
qenë i shqetësuar nga autoritetet kombëtare. Përveç kësaj, lejet e tij tregtare u rinovuan 

408   Shih paragrafin 80 të vendimit
409   Shih paragrafin 68 të vendimit
410   Shih paragrafin 66 të vendimit
411   Shih paragrafin 89 të vendimit
412   Në këtë moment, mund të jetë gjithashtu e rëndësishme të shqyrtojmë raportin e psikologut, në të cilin ankthi i 
ankuesit në atë kohë kur ai ka patur probleme martesore. Shumica nuk dhanë asnjë arsye për të hedhur poshtë këtë 
raport.
413   Shih paragrafin 82 të vendimit
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vazhdimisht414. Kjo sjellje e autoriteteve kombëtare kompetente për më shumë se tetë 
vjet e udhëhoqën ankuesin, pasi me të vërtetë do të kishte drejtuar ndonjë person të 
arsyeshëm, të konsideronte se shtetësia e tij nuk ishte nën kërcënim. Dhe meqë nuk 
ekzistonte një kërcënim i tillë, ankuesi mund të synonte sinqerisht të krijonte një 
familje të dytë në Maltë pas dështimit të martesës së tij të parë. Prandaj, nuk mund 
të argumentohet, siç bëri qeveria, se kur ankuesi u martua për herë të dytë, me një të 
huaj, ai ishte i vetëdijshëm se vazhdimësia e familjes së tij të re në Maltë do të ishte e 
pasigurtë që nga fillimi.415

16.  Kur Qeveria parashtroi se dështimi i ankuesit për të informuar autoritetet kombëtare 
tregoi besimin e tij të keq, mund të kundërshtohej që, në të vërtetë, revokimi i shtetësisë 
kaq shumë vite pasi ishte krijuar shkaku i ligjshëm i saj përbën venire contra factum 
proprium, duke marrë parasysh faktin se autoritetet kombëtare, ndërkohë, kishin 
vepruar në mënyrë të përsëritur në mënyrë të atillë që të konfirmonin statusin e ligjshëm 
të ankuesit si shtetas dhe biznesmen Maltez. Nëse dikush duhet të qortohet për keqbesim 
në rastin aktual, sigurisht që nuk është ankuesi, por autoritetet kombëtare.

17.  Arsyeja e Qeverisë se masa të tilla janë justifikuar nga mbrojtja e rendit publik416 nuk 
ndihmon shumë për të kuptuar vendimin ministror,   meqë nuk është e kuptueshme pse 
ankuesi, i cili nuk e kishte vënë rendin publik në rrezik për tetë vjet, do të bëhej më 31 
Korrik 2007 paraqet një rrezik të tillë. Vlen gjithashtu të theksohet se vendimi ministror 
i vitit 2007 për revokimin e nënshtetësisë nuk ishte bazuar në dosjet penale të ankuesit. 
Kjo  mospërfillje për dosjet e tij penale ka kuptim të përsosur, meqë akti i agresionit ka 
ndodhur në vitin 1994 në kontekstin e një episodi të dhunës në familje, nuk u pasua nga 
ndonjë incident i ngjashëm dhe ankuesit iu dha një dënim i pezulluar, i cili në fund të 
fundit tregon se gjykata kompetente nuk e ka gjetur shkeljen seriozisht të mjaftueshme 
për të kërkuar burgim dhe përkundrazi, e gjeti shkelësin në gjendje të jetojë një jetë pa 
pagesë në shoqërinë Malteze. E gjej shumë të pafat, për të thënë së paku, se qeveria e 
paditur tani thirret në këtë argument417 kur vetë Ministri kompetent nuk e ka gjetur të 
nevojshme apo edhe të përshtatshme për ta bërë këtë në vitin 2007. Në fakt, siç do të 
demonstrohet, urdhri i tij ishte krejtësisht në mënyrë të heshtur për çdo konsideratë të 
rendit publik.
Heqja e nënshtetësisë së ankuesit në vitin 2007 dhe pasojat e saj 

18. Revokimi i nënshtetësisë së ankuesit u urdhërua në këto kushte:
 “URDHËR NGA ZËVENDËS KRYEMINISTRI 
DHE MINISTRI I DREJTËSISË DHE ÇËSHTJEVE TË BRENDSHME 

Në kuptim të nën paragrafit (1) të nenit 14 të Ligjit për Shtetësinë Malteze (Kapitali 
188), urdhërohet z. Louay Ramadan Wahba Mabrouk (bartës i Kartës së Identitetit Maltez 
438094M), djali i Ramadan Wahbah Mabrouk dhe Aziza Self El Batanony, i lindur në 
Kajro, Egjipt, më 17 Qershor 1964 dhe aktualisht banon në ndërtesën 14, kati i 3, Triq 
Barth, Hamrun, privohet nga nënshtetësia e tij Malteze me efekt të menjëhershëm “.

Ky urdhër iu komunikua ankuesit në letrën e mëposhtme:
“Zotëri
Duke ju referuar kërkesës suaj për nënshtetësinë Malteze dhe regjistrimin tuaj të 

414   Shih paragrafin 79 të vendimit. Në paragrafin 88, shumica argumenton se çdo vonesë nuk e ka dëmtuar ankuesin, 
i cili vazhdoi të përfitonte nga situata, por shumica dështoi të konsideronte se vetë vonesa dhe përfitimet shoqëruese 
që ankuesi përfitoi prej saj kanë ndikuar gjithashtu në konsolidimin e pritjeve ligjore të tij.
415   Prandaj nuk mund të ndaj vërejtjet e shumicës së një “modeli mosveprimi nga ana e ankuesit” (paragrafi 93 i 
vendimit). Nëse ka pasur ndonjë mosveprim, sigurisht nga ana e autoriteteve vendase. Qeveria nuk mund të fajësojë 
vonesën e tyre ndaj ankuesit.
416   Shih paragrafin 78 të vendimit
417   Ibid
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mëvonshëm si shtetas i Maltës më 19 Prill 1994, ju jeni informuar se Zëvendëskryeministri 
dhe Ministri i Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme, duke u bindur se regjistrimi në fjalë 
është marrë me anë të mashtrimit, ka lëshuar një Urdhër në kuptimin e nën paragrafit 
(1) të nenit 14 të Ligjit për Shtetësinë Malteze (Cap 188), Urdhër i cili I bashkëngjitet 
këtij dokumenti. 

“Ju kërkohet të telefononi menjëherë në këtë Departament lidhur me pozitën tuaj 
të emigracionit në Maltë dhe të ktheni certifikatën e regjistrimit si shtetas i Maltës (Nr. 
5735).

19.  Vendimi për të privuar ankuesin nga nënshtetësia e tij Malteze më 31 Korrik 2007 nuk 
mori parasysh faktin se ai nuk kishte mbajtur lidhje me vendin e tij të origjinës dhe të 
afërmit e tij në Egjipt, se ai kishte jetuar në Maltë për më shumë se njëzet vjet, se ai 
foli në gjuhën Malteze dhe se ai ishte i integruar në mënyrë të përkryer në kulturën dhe 
shoqërinë Malteze, duke pasur tre fëmijë të shtetësisë Malteze që jetojnë në Maltë. Për 
më tepër, nuk arriti të mendonte se ankuesi do të bëhej një person pa shtetësi si rezultat 
i vendimit dhe se në kohën e aplikimit të tij për shtetësinë Malteze ishte kusht paraprak 
që ankuesi të heqë dorë nga shtetësia e tij Egjiptiane, të cilën ai në fakt e bëri duke qenë 
se kombësia e dyfishtë nuk ishte e mundur nga një perspektivë Egjiptiane.

Vendimi për të privuar ankuesin nga nënshtetësia e tij Malteze më 31 Korrik 2007 
nuk mori parasysh faktin se ai nuk kishte mbajtur lidhje me vendin e tij të origjinës dhe 
të afërmit e tij në Egjipt, se ai kishte jetuar në Maltë për më shumë se njëzet vjet, Se 
ai fliste gjuhën Malteze dhe se ishte i integruar në mënyrë të përkryer në kulturën dhe 
shoqërinë malteze, duke pasur tre fëmijë me këtë shtetësi që jetojnë në Maltë. Për më 
tepër, nuk arriti të mendonte se ankuesi do të bëhej një person pa shtetësi si rezultat i 
vendimit dhe se në kohën e aplikimit të tij për shtetësinë Malteze ishte kusht paraprak 
që kërkuesi të hiqte dorë nga nënshtetësia e tij Egjiptiane, të cilën ai në fakt e bëri, duke 
qenë se kombësia e dyfishtë nuk ishte e mundur nga një perspektivë Egjiptiane.

Si përfundim, vendimi ministror nuk arriti të kryejë ushtrimin balancues të 
Karasevit. Siç mund të shihet fjalë për fjalë nga teksti i saj dhe letra e mëvonshme e 
njoftimit, urdhri ishte një aplikim automatik i dispozitës ligjore përkatëse, përkatësisht 
neni 14 (1) i Aktit të Shtetësisë Malteze. Megjithatë, ministri duhej të ishte i kënaqur që 
privimi i shtetësisë ishte i favorshëm për të mirën publike. Formulimi negativ i nenit 14 
(3) të së njëjtit ligj Maltez, sipas të cilit Ministri nuk duhet të privojë dikë nga shtetësia, 
përveç nëse ai bindet se nuk është i favorshëm për të mirën publike që ai person duhet 
të vazhdojë të jetë shtetas i Maltës, nuk pengon konkluzionin se e mira publike duhej 
të përfshihej në vendimin ministror. Por nuk është dhënë ndonjë konsideratë eksplicite 
në rendin ministror për këtë çështje, pasi në mënyrë paradoksale Neni 19 i ligjit të 
lartpërmendur të Maltës nuk kërkon që vendimi i Ministrit të arsyetohet. Mungesa e 
arsyetimit është shtuar më tej nga sekreti i procedurës së vendimmarrjes. Rekomandimi 
përfundimtar i komitetit për Ministrin nuk ishte vënë në dispozicion të ankuesit 
dhe kërkesat e shumta nga avokatët e ankuesit për një kopje të të dhënave të këtyre 
procedurave mbetën të pakënaqura418. Çka është më e keqe, neni 14 (3) mbron vetëm 
pozicionin e personit pa shtetësi në rastin e nën paragrafit (2) (c), i cili është dukshëm i 
pamjaftueshëm419.

Një përfundim i dukshëm është i qartë nga sa më sipër: Ligji Maltez parashikon 
masa shumë të dobëta procedurale në lidhje me urdhrat e tilla ministrore në krahasim me 
standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e personave pa shtetësi420.

418   Karakteri automatik i vendimit ministror, pa ndonjë peshim të faktorëve përkatës, mund të shihet shumë qartë në 
paragrafët 23 dhe 24 të vendimit
419   Shih paragrafin 22 të vendimit
420   Në krahasim dhe kontrast me UNHCR-në «Udhëzimet për Pa shtetësinë Nr. 2: Procedurat për Përcaktimin e 
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Përveç nevojës për një reformë urgjente të ligjit, këto mangësi serioze të procedurës 
së revokimit vënë në pikëpyetje drejtësinë dhe proporcionalitetin e masës së marrë në 
këtë rast.421

20.  Jo pa hezitim, shumica pranojnë se ankuesi është aktualisht pa shtetësi dhe se nuk 
ka garanci që autoritetet Egjiptiane të pranojnë dhe nuk ka mundësi që ai të mund 
të dëbohet në një vend tjetër422. Kjo situatë ligjore ka sjellë tashmë shumë pasoja të 
padiskutueshme, negative për ankuesin dhe familjen e tij, si për shembull humbja e të 
drejtës së tij për qëndrim dhe punë të pakufizuar në Maltë, humbja e pasaportës së tij 
Malteze dhe humbja e “statusit të personit të lirë” të gruas së dytë.423

21.  Megjithatë, shumica argumentojnë se ankuesi nuk kërcënohet me dëbimin nga Malta 
dhe se dy djemtë e ankuesit nga martesa e tij e dytë nuk kanë humbur nënshtetësinë e 
tyre Malteze, dhe as nuk kanë pasur ndonjë përpjekje në këtë drejtim nga autoritetet 
kombëtare. Përveç sinjalizimit të autoriteteve kombëtare që të mos vënë në pikëpyetje 
shtetësinë Malteze të dy djemve të ankuesit nga martesa e tij e dytë dhe jo për ta kërcënuar 
me dëbim, kjo linjë argumenti sugjeron që shumica të ndodhë më pas: ankuesi mund 
të kërkojë leje pune dhe më pas një leje qëndrimi, e cila eventualisht mund ta bëjë atë 
përsëri të drejtë për nënshtetësi. Deklarata e shumicës obiter dicta flet me zë të lartë dhe 
të qartë në favor të ngrirjes së situatës ligjore të ankuesit derisa statusi i tij të legalizohet 
në Maltë.

22. Unë kam një rezervë parimore në këtë mënyrë tërthore të të menduarit. Ashtu si në raste 
të tjera, Gjykata bie në tundimin e një argumentum ad ignorantiam: mungesa e sigurisë 
në lidhje me një dëbim të ardhshëm është përdorur për të justifikuar heqjen e tanishme 
të një të drejte të Konventës. Ndonëse Qeveria e la ankuesin plotësisht në harresë utter 
limbo dhe e vuri të gjithë jetën e tij private, familjare dhe profesionale, në pritje Dhoma 
tregoi një shkallë të papranueshme tolerance ndaj këtij gjendje të pasigurisë ligjore.

Nënshtetësia e një shteti është një element thelbësor i identitetit të një personi, 
vlerësimi i çdo vendimi që ka të bëjë me blerjen, ndryshimin, mohimin ose revokimin 
e shtetësisë nuk duhet të varet nga shkalla e rrezikut të dëbimit, akoma më pak në 
spekulimet e Gjykatës për këtë rrezik dhe për mirëmbajtjen ose tërheqjen e një pune 
ose leje qëndrimi. Edhe pse puna dhe vendbanimi mund të ndikojnë në identitetin e 
një individi, ata nuk e shterojnë atë. Identiteti i një individi përcaktohet nga shumë më 

një Individi nëse është pa Shtetësi», cituar më lart dhe Rrjetit të shkëlqyeshëm Evropian mbi Udhëzuesin për Pa 
shtetësinë «Pa shtetësia, përcaktimi dhe statusi i mbrojtjes së Personave pa shtetësi», 2013.
421   Prandaj nuk mund të ndjek shumicën në përfundimin e tyre në fund të paragrafit 87. Duhet të kujtojmë se, sipas 
nenit 17 të projektligjeve të ILC-së për shtetësinë e personave fizik (të cituar më lart), vendimet lidhur me marrjen, 
mbajtjen ose heqjen dorë nga nënshtetësia duhet të lëshohet me shkrim dhe të jetë e hapur për shqyrtim efektiv 
administrativ apo gjyqësor. ILC gjithashtu deklaroi në komentin e tij mbi draft nenet që procesi i shqyrtimit mund të 
kryhej nga një juridiksion kompetent i një natyre administrative ose gjyqësore në përputhje me ligjin e brendshëm 
të secilit shtet. ILC sqaroi se termi “efektiv” kishte për qëllim të theksonte faktin se duhej ofruar një mundësi për të 
lejuar shqyrtimin kuptimplotë të çështjeve relevante thelbësore, të cilat kërkonin dhënien e arsyeve për çdo vendim 
negativ lidhur me shtetësinë. Konventa Evropiane për nënshtetësinë gjithashtu përmban standarde të rëndësishme 
procedurale për heqjen e shtetësisë, siç është kërkesa që vendimet të përmbajnë arsyet me shkrim (neni 11) dhe që 
ato vendime të jenë të hapura për shqyrtim administrativ ose gjyqësor në përputhje me ligjin e brendshëm (neni 12). 
E drejta për rishikim kundër privimit të shtetësisë garantohet gjithashtu me nenin 8 (4) të Konventës për Reduktimin 
e Pashtetësisë dhe nenin 8 (2) të Konventës për të Drejtat e Fëmijës.
422   Shih paragrafin 56 të vendimit. Ka një mospërputhje të qartë me këtë paragraf dhe me paragrafin 92
423   Siç e bëri vetë ankuesi, në ankesën e tij, ai dhe familja e tij “po jetojnë në terror të vazhdueshëm faktin që Qeveria 
po ndërmerr veprime për t’i larguar ata nga vendi”. Për më tepër, ai ka vuajtur edhe financiarisht sepse puna e tij ka 
qenë e prekur rëndë. Ai udhëtoi jashtë vendit si pjesë e punës së tij, por tani nuk mund ta bëjë këtë lirisht, sepse nuk 
mund të jetë i sigurt nëse del nga vendi a do të lejohet të hyjë lirisht. Nga ana tjetër, nuk mund të pritet nga familja e 
kërkuesit, duke përfshirë edhe dy fëmijët e tij që janë shtetas të Maltës, që ata të braktisin vendin e tyre të origjinës 
dhe të lënë Maltën për një vend tjetër të huaj, thjesht sepse babait të tyre i është privuar nënshtetësia e tij Malteze.
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tepër se sa vendi i tij i punës ose i vendbanimit. Çështja kryesore e identitetit të një 
personi nuk duhet të vendoset në bazë të një parashikimi të rreziqeve të pasigurta dhe të 
ardhshme, por në marrëdhënien e kaluar dhe të tanishme që ai ose ajo mban me Shtetin 
dhe popullin e tij.

23.  Për më tepër, as vlerësimi i ndonjë vendimi që ka të bëjë me marrjen, ndryshimin, 
mohimin apo revokimin e nënshtetësisë varet nga statusi i jetës familjare të personit 
në fjalë. Ndërsa praktikisht janë të ndërlidhura, këto janë, në thelb, dy çështje ligjore 
shumë të ndryshme, të cilat nuk duhet të ngatërrohen. Kjo lidhje e çështjeve thelbësisht 
të ndryshme paragjykon një vlerësim objektiv të rastit.

Si parim, e drejta për shtetësi të një personi pa familje nuk vlen më pak mbrojtje 
sesa e drejta për shtetësi të një personi me një familje424.

Përfundim
24.  Siç formuloi Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, António 

Guterres, “Pa shtetësia është një shkelje e thellë e të drejtave të njeriut të një individi”. 
Është koha për Gjykatën të njohë në mënyrë eksplicite se nënshtetësia e shtetit i përket 
thelbit të identitetit të dikujt, i cili mbrohet nga Neni 8 i Konventës. Kjo është një e 
drejtë autonome e Konventës. Kjo e drejtë për nënshtetësi nuk duhet as të bashkohet me 
të drejtën e një të huaji për të hyrë, për të banuar ose për të punuar në një vend të caktuar, 
as për të drejtën e të huajit për jetë familjare. E drejta e shteteve për të vendosur se kush 
janë qytetarët e tyre nuk është absolut, pasi shtetet duhet të respektojnë detyrimet e tyre 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kur miratojnë praktika ose ligje që kanë të bëjnë 
me shtetësinë. Në lidhje me këtë, tre të drejta janë të një rëndësie të veçantë, përkatësisht 
të drejtën për nënshtetësi, mbrojtjen e barabartë me ligj dhe mos diskriminimin. Në 
veçanti, çdo mohim apo heqje e nënshtetësisë mbi baza arbitrare ose diskriminuese do 
të jetë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut dhe Konventën.

25.  Duke pasur parasysh sa më sipër, urdhri i revokimit Maltez është në kundërshtim jo 
vetëm me të drejtën e ankuesit për jetën familjare, por edhe me të drejtën e Konventës 
për nënshtetësinë. Mangësitë serioze procedurale të procedurës së revokimit, siç 
është mungesa e çfarëdo publikimi, ushtrimi balancues i arsyetuar nga Ministri, për të 
vlerësuar të drejtat individuale dhe interesat publike në fjalë, si dhe pasojat e tanishme 
negative të vendimit të tij, tregojnë më shumë se vetëm një vendim të padrejtë dhe 
jo proporcional. Ata zbulojnë se procedura për revokimin e nënshtetësisë në Maltë ka 
nevojë për reforma urgjente, me qëllim që të përmbahet haptazi parimi bazë i ndalimit 
të pa shtetësisë dhe të sigurojë garancitë procedurale të nevojshme.

MENDIM MOSPAJTUES NGA GJYKATËSI ZUPANČIČ

Me keqardhje, nuk mund të pajtohem me shumicën se nuk ka pasur shkelje të nenit 8 
të Konventës.

424   Shih paragrafin 90 të vendimit. Në Hendrick Winata dhe Son Lan k. Australisë, Aplikimi nr. 930/2000, 26 Korrik 
2001, Komiteti i të Drejtave të Njeriut vendosi që të deportojë dy prindër dhe ta detyronte familjen të zgjidhte nëse 
një fëmijë në varësi - një qytetar –ose vetëm ose të shoqëruar me prindërit e tij, përbën një ndërhyrje në jetën e tij 
familjare.
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA E BÉLÁNÉ NAGY k. HUNGARISË

(Ankimi nr. 53080/13)

VENDIMI

STRASBOURG

13 Dhjetor 2016

Ky vendim është përfundimtar por mund të jetë subjekt i rishikimit editorial.
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Në çështjen e Béláné Nagy k. Hungarisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e ulur si një Dhomë e Madhe e përbërë prej:
Guido Raimondi,       Kryetar,
András Sajó,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Angelika Nußberger,
Julia Laffranque,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Ganna Yudkivska,
Erik Møse,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Krzysztof Wojtyczek,
Branko Lubarda,
Síofra O’Leary,       gjyqtarë,
dhe Søren Prebensen, Zëvendës Kancelar i Dhomës së Madhe,
Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 1 Prill 2015 dhe 22 Shkurt 2016,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u mor në këtë datë:

PROCEDURA

1.  Çështja e ka zanafillën në një kërkesë (nr.53080/13) kundër Hungarisë, të paraqitur 
pranë Gjykatës në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 
dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetase hungareze, Znj. Béláné Nagy 
(“Ankuesja”), më 12 Gusht 2013.

2.  Ankuesja, e cila ishte e pajisur me ndihmë juridike, u përfaqësua nga z. A. Cech, një 
avokat i cili ushtronte profesionin e tij në Budapest. Qeveria Hungareze (“Qeveria”) u 
përfaqësua nga Z. Tallódi, Agjent, Ministria e Drejtësisë.

3.  Ankuesja pretendon se ka humbur mjetet e saj mbështetëse, të garantuara vetëm 
nëpërmjet një pagese invaliditeti, si rezultat i ndryshimeve legjislative të zbatuara në 
mënyrë të pabarabartë nga autoritetet, pavarësisht faktit se nuk kishte pasur përmirësim 
në shëndetin e saj.

4.   Aplikimi i është ndarë Seksionit të Dytë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i Rregullores 
së Gjykatës). Qeverisë iu dha njoftimi për kërkesën më 21 Janar 2014. Më 10 Shkurt 
2015, një Dhomë e përbërë nga Işıl Karakaş, Kryetar, András Sajó, Nebojša Vučinić, 
Helen Keller, Egidijus Kūris, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, gjyqtarë Stanley 
Naismith, Kancelar i Seksionit, dha gjykimin e tij. Ai e shpalli kërkesën të pranueshme 
dhe e vendosi, me katër vota pro dhe tre vota kundër se ka pasur shkelje të nenit 1 të 
Protokollit nr. 1 të Konventës. Mendimi i përbashkët kundërshtues i gjyqtarëve Keller, 
Spano dhe Kjølbro u aneksua në vendim.

5.   Më 24 Prill 2015, Qeveria kërkoi që çështja t’i referohet Dhomës së Madhe në përputhje 
me nenin 43 të Konventës. Paneli i Dhomës së Madhe e pranoi kërkesën më 1 Qershor 
2015.

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua sipas dispozitave të nenit 26 §§ 4 dhe 5 të 
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Konventës dhe rregullit 24 të Rregullores së Gjykatës.
7.  Ankuesi dhe Qeveria secili paraqitën një parashtrim të fakteve  (rregulli 59 § 1) mbi 

themelin e çështjes. Përveç kësaj, komentet e palëve të treta u pranuan nga Konfederata 
e Sindikatave Evropiane, e cila ishte lejuar nga Presidenti i Dhomës së Madhe për të 
ndërhyrë në procedurën me shkrim (neni 36 § 2 i Konventës dhe rregulli 44 § 3).

8.  Një seancë u zhvillua në publik në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, 
Strasburg, më 16 Dhjetor 2015 (Rregulli 59 § 3).
U paraqitën  para Gjykatës:

(a)  për Qeverinë
Mr Z. Tallódi,                                                                              Agjent,
Ms M. lévai,                                                                                 Avokat;
(b)  Për ankuesin
Mr a. CECh, Këshilltar
Mr E. láTrányi,
Mr b. várhalMy,                                                                          Avokatë

Gjykata dëgjoi ankimet e Z. Cech and Z. Tallódi, dhe komentet e tyre dhe të Zj. Lévai 
lidhur me pyetjet e paraqitura nga gjyqtarët.

FAKTET

I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

9.   Ankuesja lindi në vitin 1959 dhe jeton në Baktalórántháza.
10.  Ndërmjet 1 Majit 1975 dhe 14 Korrikut 1997, kërkuesja është punësuar dhe ka dorëzuar 

kontributet e saj në skemën e sigurimeve shoqërore. Më pas, ajo merrte përfitimin e 
papunësisë nga 15 Shtatori 1997 deri më 9 Shtator 1998.

11.  Në përgjigje të një kërkese të paraqitur më 16 Tetor 2001, kërkueses iu akordua një 
pension invaliditeti (po në të njëjtin vit) në bazë të një gjetje retrospektive që prej 1 Prillit 
2001 ku kishte humbur 67% të aftësisë së saj për të punuar për shkak të sëmundjeve të 
ndryshme. Ky vlerësim u mbajt në vitin 2003, 2006 dhe 2007.

12.  Që nga viti 2008, legjislacioni për metodologjinë e përdorur për të vlerësuar dëmtimin 
e shëndetit në kontekstin e punës ndryshoi. Në zbatim të metodologjisë së re, aftësia e 
kufizuar e ankuesit u vlerësua nga një ekspert në 40% më 1 Dhjetor 2009. Pa parashikuar 
asnjë procedurë për rehabilitimin, paneli i vlerësimit planifikoi kontrollin e radhës të 
statusit të saj mjekësor për vitin 2012.

13.  Qeveria parashtroi se, sipas metodologjisë së re, gjendja e mëparshme e humbjes së 
kapacitetit të punës së kërkueses prej 67% do të ishte në përputhje me 54% të dëmtimit 
të përgjithshëm shëndetësor. Meqë, megjithatë, ajo u gjet se kishte vetëm 40% dëmtim 
të shëndetit, gjendja e saj duhej të konsiderohej të ishte përmirësuar në periudhën e 
ndërhyrjes.

Ankuesja parashtroi se lidhja, e sugjeruar nga Qeveria, në mes të rezultateve prej 
67% në sistemin e vjetër dhe 54% në sistemin e ri nuk ishte bazuar në asnjë tekst ligjor. 
Në parashtresë, gjendja e saj nuk ishte përmirësuar fare; Diferenca në rezultate ishte 
vetëm një pasojë e ndryshimit të metodologjisë së përdorur.

14.  Si pasojë e nivelit të ri të aftësisë së kufizuar të ankuesit prej 40%, më 1 Shkurt 2010 
drejtoria përkatëse e sigurimeve të pensionit tërhoqi të drejtën e saj për pension të aftësisë 
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së kufizuar. Ankuesja ka apeluar kundër këtij vendimi. Në një datë të paspecifikuar, 
vendimi u miratua nga autoriteti i sigurimit të pensionit të shkallës së dytë.

Në kohën përkatëse shuma mujore e pensionit të aftësisë së kufizuar të ankueses 
ishte 60,975 forinte hungarezë (HUF), rreth 200 euro (EUR).

Më 25 Mars 2010, ankuesi paraqiti një padi përpara Gjykatës së Punës në 
Nyíregyháza, duke ngritur padi ndaj vendimit administrativ.

15.  Gjykata e Punës e Nyíregyháza dëgjoi rastin dhe caktoi një ekspert me qëllim që të 
merrte një mendim për arsyet e ndryshimit në pikë. Në një mendim të 16 Shkurtit 
2011, eksperti pohoi se rezultati i vjetër i 67%, si dhe i ri i 40%, ishin të sakta sipas 
metodologjive përkatëse; Në çdo rast, gjendja e ankuesit nuk ishte përmirësuar dukshëm 
që prej vitit 2007.

16.  Duke vërejtur se ankuesi kishte mbledhur 23 vite dhe 71 ditë kohë shërbimi, gjykata 
kishte mbajtur rezultatin e aftësisë së kufizuar prej 40% dhe e kishte hedhur poshtë 
veprimin e saj më 1 Prill 2011. Ankuesi ishte urdhëruar të rimbursonte shumat e 
pranuara pas 1 Shkurtit 2010. Gjykata vuri në dukje se vlerësimi i ardhshëm mjekësor i 
ankuesit ishte i duhuri në vitin 2012. Ai tërhoqi vëmendjen ndaj mundësisë për të bërë 
një kërkesë të rinovuar për pensionin e aftësisë së kufizuar nëse shëndeti i saj do të 
përkeqësohej.

17.  Në vitin 2011, ankuesi kërkoi një vlerësim tjetër të aftësisë së kufizuar. Më 5 Shtator 
2011, autoriteti i shkallës së parë e vlerësoi atë në 45%, duke caktuar vlerësimin e radhës 
për Shtator 2014. Autoriteti i shkallës së dytë e ndryshoi këtë rezultat në 50% më 13 
Dhjetor 2011, me një rivlerësim të duhur në Mars 2015. Një nivel i tillë do ta kishte 
pasur të drejtën e pensionit të aftësisë së kufizuar nëse rehabilitimi nuk ishte i mundur. 
Megjithatë, kësaj here paneli vlerësues parashikoi rehabilitimin kompleks të ankuesit 
brenda një afati kohor prej 36 muajsh dhe rekomandoi që ajo të kishte të drejtën e 
rehabilitációs járadék. Sidoqoftë, asnjë rehabilitim i tillë nuk u krye dhe ankuesi nuk 
kishte marrë ndihmë rehabilituese.

18.  Që prej 1 Janar 2012, hyri në fuqi një ligj i ri mbi aftësinë e kufizuar dhe përfitimet 
e ndërlidhura (Akti CXCI 2011). Ai paraqiti kritere shtesë të përshtatshmërisë. Në 
veçanti, në vend të përmbushjes së një periudhe shërbimi siç kërkohet nga legjislacioni i 
mëparshëm, personat në fjalë duhet të kenë së paku 1,095 ditë të mbuluara nga sigurimet 
shoqërore në pesë vitet para dorëzimit të kërkesave të tyre. Individët të cilët nuk e kanë 
përmbushur këtë kërkesë, megjithatë mund të kualifikohen nëse nuk kanë ndërprerje të 
mbulimit social që tejkalojnë 30 ditë gjatë gjithë karrierës së tyre, ose nëse kanë marrë 
një pension invaliditeti ose kompensim rehabilitimi më 31 Dhjetor 2011.

19.  Më 20 Shkurt 2012, ankuesja paraqiti një kërkesë tjetër për ndihmën e invaliditetit 
(invaliditeti). Gjendja e saj u vlerësua në Prill 2012, duke çuar  përcaktimin e aftësisë 
së kufizuar në 50%. Më 5 Qershor 2012 kërkesa e saj u hodh poshtë për shkak se ajo 
nuk kishte periudhën e kërkuar të mbulimit social. Rehabilitimi nuk ishte parashikuar. 
Vlerësimi i radhës u caktua për në Prill 2014.

20.  Ndërmjet 1 korrikut dhe 7 gushtit 2012, ankuesi ishte punësuar nga Zyra e Kryetarit në 
Baktalórántháza.

21.  Më 15 Gusht 2012, ankuesja paraqiti një kërkesë të re për pension invaliditeti sipas ligjit 
të ri. Ajo iu nënshtrua një vlerësimi tjetër, gjatë të cilit shkalla e saj e aftësisë së kufizuar 
u krijua përsëri në 50%. Rehabilitimi nuk ishte parashikuar.

22.  Në parim, një nivel i tillë i aftësisë së kufizuar do t’i kishte dhënë të drejtën kërkuesit për 
një pagesë të paaftësisë sipas sistemit të ri. Sidoqoftë, meqenëse pensioni i saj i aftësisë 
së kufizuar ishte ndërprerë në Shkurt të vitit 2010 (d.m.th. nuk kishte marrë pension 
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invaliditeti ose kompensim rehabilitimi më 31 Dhjetor 2011) dhe për më tepër nuk 
kishte akumuluar numrin e nevojshëm të ditëve të mbulimit të sigurimeve shoqërore ose 
të tregojë mbulim të pandërprerë social, ajo nuk kishte asnjë të drejtë titulli, për pagesë 
të paaftësisë sipas sistemit të ri. Në vend të 1,095 ditëve të kërkuara të mbuluara nga 
sigurimet shoqërore në pesë vitet paraprake, ankuesi ishte mbuluar për 947 ditë. Sipas 
Qeverisë, nëse ligji nuk kishte ndryshuar, ankuesja përsëri do të kualifikohej për një 
pension invaliditeti, pasi dëmtimi i saj shëndetësor do të vlerësohej serish duke tejkaluar 
pragun përkatës në vitin 2012.

23.  Kërkesa e ankueses u refuzua nga autoriteti përkatës i qarkut Szabolcs-Szatmár-Bereg 
më 23 Nëntor 2012 dhe, sipas ankesës, nga Autoriteti Kombëtar i Rehabilitimit dhe 
Mirëqenies Sociale më 27 Shkurt 2013. Më 27 Mars 2013, ankuesja paraqiti një padi 
në Gjykatën Administrative dhe të Punës në Nyíregyháza, duke sfiduar këto vendime 
administrative. Më 20 Qershor 2013 gjykata e hodhi poshtë çështjen e saj. Ky vendim 
nuk ishte subjekt apelimi.

24.  Prej 1 Janarit 2014, kriteret e kundërshtuara legjislative u ndryshuan me qëllim të 
zgjerimit të përshtatshmërisë për ata që kanë grumbulluar  2,555 ditë të mbulimit të 
sigurimeve shoqërore gjatë dhjetë viteve ose 3,650 ditë në mbi pesëmbëdhjetë vjet. 
Megjithatë, ankuesja nuk i plotëson as këto kritere.

25.  Në vitin 2011 dhe 2012, ankuesja ka pranuar një pagesë mujore për banim nga komuna 
lokale, në vlerë prej 4,100 forinte (14 euro) në vitin 2011 dhe 5,400 forinte (18 euro) në 
vitin 2012. Ankuesja gjithashtu aplikoi për ndihmën bazë ((rendszeres szociális segély), 
por kërkesa e saj u mohua për shkak se ajo nuk i plotësonte kërkesat ligjore.

II. LEGJISLACIONI DHE PRAKTIKA PËRKATËSE E BRENDSHME 

26.  Akti nr. XX i vitit 1949 mbi Kushtetutën, në fuqi në kohën përkatëse dhe deri më 31 
dhjetor 2011, përmbante dispozitat e mëposhtme:

Neni 17
““Republika e Hungarisë do të ofrojë mbështetje për ata që janë në nevojë përmes 

një game të gjerë masash sociale”.
Neni 54 (1)

“Në Republikën e Hungarisë të gjithë kanë të drejtën e pandarë të jetës dhe të 
dinjitetit njerëzor. Askush nuk duhet të zhduket arbitrarisht nga këto të drejta.

Neni 70/E
“(1) Qytetarët e Republikës së Hungarisë kanë të drejtën e sigurimeve shoqërore; 

Ata kanë të drejtë për mbështetjen e kërkuar për të jetuar në pleqëri, dhe në rast 
sëmundjeje, paaftësie ose të qenit vejushë ose jetimë, dhe në rast të papunësisë jo 
për faj të tyre.

 (2)  Republika e Hungarisë do të zbatojë të drejtën e mbështetjes sociale nëpërmjet 
sistemit të sigurimeve shoqërore dhe sistemit të institucioneve sociale. 

 (3)425 E drejta për përkrahje sociale në lidhje me përfitimet e pensioneve zbatohet për 
personat që kanë arritur moshën e pensionit të paracaktuar për pension pleqërie. 
Përfitimet e pensionit mund t’u jepen edhe personave nën moshën e lartpërmendur 
me anë të një veprimi. Përfitimet e pensionit që sigurohen para moshës së pensionit 
të pleqërisë për pension pleqërie mund të reduktohen në bazë të statutit dhe më 
pas mund të sigurohen në formën e përfitimeve të mirëqenies sociale ose mund të 
ndërpriten nëse përfituesi është në gjendje të punojë”.

425    Paragrafi (3) u miratua më 6 Qershor 2011.
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27.  Neni XIX I Ligjit Themelor, në fuqi prej 1 Janarit 2012, parashikon:
“(1)  Hungaria do të përpiqet të sigurojë siguri sociale për të gjithë qytetarët e saj. Çdo 

qytetar hungarez do të ketë të drejtën e ndihmës në rastet e lindjes, sëmundjes, 
paaftësisë, handikapit, të qenit i ve jetim dhe i papunë për arsye jashtë kontrollit të 
tij ose saj, siç parashikohet në statut.

 (2)  Hungaria do të zbatojë sigurimet shoqërore për personat e përmendur në paragrafin 
(1) dhe për personat e tjerë në nevojë përmes një sistemi të institucioneve dhe 
masave sociale.

 (3) Natyra dhe shtrirja e masave sociale mund të përcaktohet, në statut, në përputhje me 
dobinë e komunitetit të veprimtarisë së përfituesit.

 (4)  Hungaria do të lehtësojë sigurimin e jetesës së të moshuarve duke ruajtur një sistem 
të përgjithshëm të pensioneve shtetërore të bazuar në solidaritetin social dhe duke 
lejuar funksionimin e institucioneve sociale të themeluara vullnetarisht. Kushtet e 
të drejtës për pension shtetëror mund të përcaktohen në statut sa i përket kërkesës 
për mbrojtje më të fortë të grave. 

28. Dispozitat përkatëse të Ligjit nr. LXXXI të vitit 1997 mbi Pensionet e Sigurimeve 
Shoqërore, në fuqi deri më 31 Dhjetor 2011, shprehin426:

Neni 4 (1) (c)
“[Sipas kushteve të këtij ligji], pensionet e aftësisë së kufizuar [mjetet]: pensionet duhet 

të paguhen në rast të aftësisë së kufizuar, me kusht që të jetë akumuluar kohëzgjatja e kërkuar 
e shërbimit”.

Neni 6
““(1) Pensionet që mund të jepen në kuadër të sistemit të pensioneve të sigurimeve 

shoqërore për personin e siguruar në të drejtën e tij janë si më poshtë:
(a) pension i pleqërisë,
(b)  pension i aftësisë së kufizuar,
...
(d)  kompensimi për rehabilitim, që do të jepet sipas një statuti të veçantë.427” 

Neni  23 (1)
“Pensioni i aftësisë së kufizuar do të jetë për shkak të një personi i cili:
(a) ka pësuar humbje 67% të kapacitetit për të punuar për shkak të problemeve 

shëndetësore, dëmtimeve fizike ose mendore, pa asnjë perspektivë përmirësimi 
gjatë vitit të ardhshëm ...; [E]

(b) Pensioni i aftësisë së kufizuar do të jetë për shkak të një personi i cili:
(a)  ka pësuar humbje 67% të kapacitetit për të punuar për shkak të problemeve 

shëndetësore, dëmtimeve fizike ose mendore, pa asnjë perspektivë përmirësimi 
gjatë vitit të ardhshëm ...; [E]

(b)  ka grumbulluar kohëzgjatjen e nevojshme të shërbimit [një funksion i moshës, 
siç është përcaktuar në ligj]; [E]

(c)  nuk punon rregullisht ose fiton në mënyrë të konsiderueshme më pak se ai ose 
ajo përpara se të bëhej i paaftë “.

Neni 24 (1)
“Kohëzgjatja e shërbimit të nevojshëm për pensionin e aftësisë së kufizuar është si 

më poshtë: ...
Në moshën 35-44 vjeç: 10 vjet ...”

426   Dispozitat e Aktit që kanë të bëjnë me pensionin e aftësisë së kufizuar janë shfuqizuar me ligjin nr. CXCI të vitit 
2011 mbi përfitimet e dhëna personave me kapacitet të reduktuar të punës që nga 1 Janari 2012 (shih paragrafin 31 
më poshtë).
427   Shih Ligjin nr. LXXXIV të vitit 2007 të cituar në paragrafin 30 më poshtë.
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Neni 26
“(1) E drejta për pension invaliditeti  do të jetë efektive nga data në të cilën është 

konstatuar se është gjetur paaftësia në bazë të mendimit të komisionit mjekësor. 
Nëse komisioni mjekësor nuk ka marrë qëndrim në lidhje me pikën në të cilën filloi 
aftësia e kufizuar, data që do të merret në konsideratë do të jetë data në të cilën 
është kërkuar pension për aftësi të kufizuar.

(2)  Nëse paraqitësi i kërkesës nuk e ka akumuluar periudhën e nevojshme të shërbimit 
deri në kohën e përcaktuar në paragrafin (1) më lart, kualifikimi për pensionin e 
aftësisë së kufizuar do të hyjë në fuqi në ditën pas akumulimit të kohëzgjatjes së 
nevojshme të shërbimit.”

Neni 29
“(1)  Shuma e pensionit të aftësisë së kufizuar varet nga mosha e personit kur ai ose ajo 

bëhet i paaftë, kohëzgjatja e shërbimit të akumuluar para dhënies së pensionit të 
aftësisë së kufizuar dhe shkalla e aftësisë së kufizuar.” 

29.  Lidhur me pensionet e aftësisë së kufizuar që do të jepen pas datës 31 Dhjetor 2007, i 
njëjti ligj, që ishte në fuqi ndërmjet 12 Marsit dhe 31 Dhjetorit 2011, parashikonte si 
vijon:

Neni 36/A
“(1) Pensioni i aftësisë së kufizuar do të jetë për shkak të një personi i cili:

(a)  ka pësuar [të paktën 79% humbje të kapacitetit për punë, ose 50-79% humbje 
të kapacitetit nëse rehabilitimi nuk është i mundshëm, dhe

(b)  ka akumuluar gjatësinë e kërkuar të shërbimit në lidhje me moshën e tij ose të 
saj, dhe

(c) [nuk ka të ardhura ose fiton dukshëm më pak se më parë], dhe
(d) nuk merr pagë të sëmuri ose për paaftësi për të paguar. 

30.   Ligji nr. LXXXIV I vitit 2007 për Fondin e Rehabilitimit, në fuqi deri më 31 Dhjetor 
2011, parashikonte si në vijim: 

Neni 3
“(1) Shuma e rehabilitimit do të jetë për personat të cilët:

(a)  kanë pësuar një dëmtim shëndeti me një normë prej 50 deri 79 për qind dhe, 
në kontekst të këtij dëmtimi ... nuk mund të ... vazhdojë të punësohet pa 
rehabilitim dhe
(aa)  i cili nuk është i angazhuar në ndonjë aktivitet fitimprurës; ose
(ab)  të ardhurat mujore të së cilës janë të paktën 30 për qind më të ulta se 

[para] dëmtimit të shëndetit; [dhe] për më tepër
(b)  gjendja e të cilit është e përshtatshme për rehabilitim ;, dhe
(c)  i cili ka akumuluar kohën e nevojshme të shërbimit në funksion të moshës së 

tij / saj:”
31.  Ligji nr. CXCI I vitit 2011 mbi përfitimet e dhëna personave me aftësi të kufizuar 

të punës, për aq sa është e përshtatshme dhe në fuqi midis 26 Korrikut 2012 dhe 31 
Dhjetorit 2013, ka dhënë si vijon:
 

Neni 2
“Një person, gjendja shëndetësore e të cilit është konstatuar të jetë 60% ose më 

pak pas një vlerësimi kompleks nga autoriteti i rehabilitimit (tani e tutje: persona me 
kapacitet të reduktuar të punës) dhe të cilët:
(a)  janë të mbuluar nga sigurimet shoqërore për një minimum prej 1,095 ditësh sipas 

nenit 5 të [Ligjit të Sigurimeve Shoqërore] në pesë vitet para dorëzimit të kërkesës 
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së tij / saj dhe
(b)  nuk janë të angazhuar në asnjë aktivitet fitimprurës dhe
(c)  nuk marrin asnjë pagesë të rregullt financiare
Do të përfitojnë personat me aftësi të reduktuar të punës.
(2)  Me përjashtim të nenit 1 paragrafi (1) (a), personat
...
(b)  të cilët kanë marrë një pension invaliditeti ... ose një kompensim rehabilitimi ... më 

31 Dhjetor 2011
Do të përfitojnë ata persona të cilët kanë kapacitet të reduktuar të punës pavarësisht 

nga kohëzgjatja e periudhës së mbuluar nga sigurimet shoqërore.
(3)  Periudha sigurimi prej 1,095 ditësh duhet të përfshijë:
...
(b) Periudhat e pagimit të pensionit të aftësisë së kufizuar ..., ose kompensimi për 

rehabilitim ...; 
Neni 3

“(1) Në varësi të ndonjë propozimi të rehabilitimit të bërë nga autoriteti i rehabilitimit 
në kuadrin e rivlerësimit kompleks, lejimi që duhet të jepet për një person me 
kapacitet të reduktuar të punës janë ose:
(A)  përfitimet e rehabilitimit, ose
(B)  përfitimet për aftësinë e kufizuar”.

 
Neni 4

“Personat me kapacitet të zvogëluar të punës që mund të rehabilitohen, do të kenë 
të drejtë për përfitim rehabilitimi”. 

Neni 5
“(1) Personat me aftësi të reduktuar të punës do të kenë të drejtën e përfitimit të aftësisë 

së kufizuar nëse rehabilitimi nuk rekomandohet.”
32.  Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 1228 / B / 2010.AB të 7 Qershorit 2011 përmban një 

vendim ku thuhet se “neni 36 / D (1) b) i Ligjit të Pensionit të Sigurimeve Shoqërore nuk 
kishte krijuar një pritshmëri [legjitime] për ata që kishin të drejtën e pensionit të aftësisë 
së kufizuar sipas rregullave të mëparshme “(Krahaso kontrastin në formulimin e pikës 
34 të vendimit të Gjykatës Kushtetuese të cituar në paragrafin tjetër).

33.  Gjykata Kushtetuese shqyrtoi Ligjin nr. CXCI të vitit 2011 në vendimin nr. 40/2012. 
(XII.6.) AB, të datës 4 Dhjetor 2012. Vendimi përmban, inter alia, pasazhet në vijim:
 “27.   ... Nga nenet 54 § 1 dhe 70 /E të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese konkludoi 

vetëm një të drejtë individuale shoqërore, në veçanti të drejtën për një përfitim që 
do të siguronte jetesën, domethënë dhënien nga Shteti të një mjeti jetese bazë deri 
në masën që është e domosdoshme për të siguruar të drejtën e dinjitetit njerëzor ... 
[Një vendim i mëvonshëm i Gjykatës Kushtetuese] ndryshoi parimin e mësipërm 
me kushtin që ‹të drejtat specifike kushtetuese, siç është e drejta për banesë, nuk 
mund të nxirret nga detyrimi për të siguruar jetesën bazë”.]...

30.  ... Gjykata Kushtetuese ka shqyrtuar tashmë ndryshimet në rregullat që qeverisin 
pensionin e aftësisë së kufizuar në disa vendime. Vendimi nr. 321 / B / 1996. AB 
e karakterizoi pensionin e aftësisë së kufizuar pjesërisht si një kompensim nën 
mbrojtjen e pronës dhe pjesërisht si një shërbim social. Siç thuhet në vendim, 
ligji parashikon një përfitim sipas parimit kushtetues të sigurimeve shoqërore 
për individët të cilët para se të arrijnë moshën e pleqërisë kanë humbur aftësinë 
e tyre për të punuar për shkak të aftësisë së kufizuar ose si rezultat i një aksidenti 
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... Para moshës së pensionit, pensioni i aftësisë së kufizuar është një përfitim i 
jashtëzakonshëm që u jepet individëve për shkak të aftësisë së kufizuar të tyre. 
Pas arritjes së moshës së pensionit, individët që janë ... të paaftë për punë ... nuk 
kanë më të drejtë për këtë përfitim të jashtëzakonshëm, sepse sapo të përfundojë 
periudha e punësimit, ata kanë të drejtë të marrin pension pleqërie në bazë të 
moshës së tyre .’...

31.  Vendimi nr. 1129 / B / 2008. AB thotë se pensioni i aftësisë së kufizuar është një lloj 
i përfitimit të daljes në pension personal; Megjithatë elementi i tij i “blerë të drejtën” 
përfaqësohet vetëm për aq sa ‘shuma e tij është më e madhe pas një gjatësie më 
të gjatë shërbimi, ose është e barabartë ose afër pensionit të pleqërisë. Përndryshe, 
parimi i solidaritetit është mbizotërues, pasi individi me aftësi të kufizuara, i cili 
nuk do të kualifikohej për një pension pleqërie në bazë të moshës ose gjatësisë së 
shërbimit, merr pension kur të jetë përcaktuar aftësia e kufizuar. “.. .

 32.  Në interpretimin e Gjykatës Kushtetuese, e drejta për pension invalidor nuk është 
e garantuar me kushtetutë në mënyrë të drejtë; përkundrazi, është një përfitim i 
përzier social dhe i shërbimit social, i cili është në dispozicion në kushte të caktuara 
për individët nën moshën e pensionit që vuajnë nga shëndeti i sëmurë, të cilët për 
shkak të aftësisë së kufizuar kanë një kapacitet të reduktuar për të punuar dhe kanë 
nevojë për ndihmë financiare për shkak të humbjes së të ardhurave “.

...
34.   ... [Në vendimin nr. 1228 / B / 2010.AB] ... Gjykata Kushtetuese vendosi që rregullat 

e mëhershme mbi pensionin e aftësisë së kufizuar nuk kishin krijuar një pritshmëri 
[legjitime], prandaj ndryshimi i kushteve të së drejtës nuk kishte shkelur ndonjë të drejtë 
të fituar.

35.  Pas miratimit të vendimeve të sipërpërmendura të Gjykatës Kushtetuese, teksti i 
Kushtetutës ndryshoi dukshëm.

37.  ... Fakti se Neni XIX i Ligjit Themelor për sigurimet shoqërore ka të bëjë kryesisht 
me detyrimet shtetërore dhe objektivat shtetërore, në vend që të japë të drejta [mbi 
individët], paraqet një ndryshim të rëndësishëm ...

38. Qëllimi për të ndryshuar politikat sociale u bë edhe më eksplicite në bazë të [një 
amendamenti] të nenit 70 / E ... të Kushtetutës, të miratuar më 6 Qershor 2011, i cili 
shprehimisht e ka lejuar legjislaturën që të reduktojë, transformojë në një kompensim 
social ose të përfundojë (aty ku ka aftësi për të punuar) pensionet e tilla të paguara [për 
personat në moshë] nën moshën e pensionit të pleqërisë ...

40.  ... Nga 1 Janari 2012 e tutje, [ligji] u siguron atyre me aftësi të ndryshueshme të punës 
me një përfitim shëndetësor, sesa me një pension ...”
 
III.  LEGJISLACIONI PËRKATËS NDËRKOMBËTAR DHE MATERIALE TË 
TJERA

34. Karta Evropiane Sociale siguron, si të rëndësishme:
Neni 12 - E drejta e sigurimit shoqëror

“Me qëllim sigurimin e ushtrimit efektiv të së drejtës për siguri sociale, Palët 
Kontraktuese marrin përsipër:
1.  të krijojnë ose të mbajnë një sistem të sigurimit shoqëror;
2.  të ruajë sistemin e sigurimeve shoqërore në një nivel të kënaqshëm të paktën të 

barabartë me atë që kërkohet për ratifikimin e Konventës Ndërkombëtare të Punës 
nr. 102 lidhur me Standardet Minimale të Sigurimeve Shoqërore;
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3.  të përpiqet të rrisë në mënyrë progresive sistemin e sigurimeve shoqërore në një 
nivel më të lartë;

4.  të ndërmarrë hapa, me përfundimin e marrëveshjeve të përshtatshme dypalëshe 
dhe shumëpalëshe, ose me mjete të tjera dhe sipas kushteve të përcaktuara në 
marrëveshjet e tilla, me qëllim që të sigurohet:
a.  Trajtim i barabartë me shtetasit e tyre të shtetasve të Palëve të tjera 

Kontraktuese në lidhje me të drejtat e sigurimeve shoqërore, duke përfshirë 
mbajtjen e përfitimeve që dalin nga legjislacioni i sigurimeve shoqërore, 
çfarëdo lëvizjeje personat e mbrojtur mund të ndërmarrin midis territoreve të 
Palëve Kontraktuese;

b.  Dhënien, mirëmbajtjen dhe rifillimin e të drejtave të sigurimeve shoqërore me 
mjete të tilla si akumulimi i periudhave të sigurimit ose punësimit të kryera 
sipas legjislacionit të secilës prej Palëve Kontraktuese. 

Neni 15 – E drejta e personave me aftësi të kufizuara fizike dhe mendore për trajnimin 
profesional rehabilitimin dhe ri sistemimin social

“Me qëllim të sigurimit të ushtrimit efektiv të së drejtës së personave me aftësi të 
kufizuar fizike ose mendore për trajnimin profesional, rehabilitimin dhe rivendosjen, 
Palët Kontraktuese marrin përsipër:
1.  Të marrin masa të përshtatshme për ofrimin e lehtësirave të trajnimit, duke 

përfshirë, kur është e nevojshme, institucione të specializuara, publike ose private;
2.  Të marrin masa të përshtatshme për vendosjen e personave me aftësi të kufizuara 

në punë, siç janë shërbimet e vendosjes së specializuar, lehtësirat për punësim të 
mbrojtur dhe masat për inkurajimin e punëdhënësve për të pranuar personat me 
aftësi të kufizuara në punësim”.

3.   Të promovojë integrimin  e tyre të plotë shoqëror dhe pjesëmarrjen në jetën e 
komunitetit në veçanti përmes masave, duke përfshirë ndihmat teknike, me qëllim 
tejkalimin e pengesave për komunikim dhe lëvizshmëri  dhe mundësimin   e qasjes 
në transport, strehim, aktivitete kulturore dhe kohë të lirë”.

36.  Hungaria ka ratifikuar si Kartën Sociale Evropiane dhe Kartën Sociale Evropiane të 
Rishikuar, respektivisht më 7 Gusht 1999 dhe 20 Prill 2009. Në kohën e depozitimit 
të instrumentit të ratifikimit, Hungaria bëri një deklaratë që numëronte dispozitat e 
Kartës Sociale Evropiane me të cilën ajo e konsideronte veten të lidhur. Kjo listë nuk 
përmbante as Nenin 12 as Nenin 15. Më pas, në 2004, Hungaria u deklarua e detyruar nga 
paragrafi 1 i Nenit 12 dhe nga Neni 15. Sipas deklaratës së depozituar me instrumentin 
e ratifikimit të Kartës Sociale Evropiane të Rishikuar, Hungaria vazhdon të konsiderojë 
veten te detyruar, midis masave të tjera, nga paragrafi 1 i nenit 12 dhe nga neni 15.

 37.  Komiteti Evropian i të Drejtave Sociale ka “pranuar në mënyrë të qartë ndryshime në 
sistemet e sigurimeve shoqërore në sa kohë që ndryshimet e tilla janë të nevojshme 
për të siguruar mirëmbajtjen e sistemit të sigurimeve shoqërore ... dhe ku çdo kufizim 
nuk i privon individët nga mbrojtja efektive kundër sociale dhe [ekonomike] rrezikon 
pa një tendencë për të zvogëluar gradualisht sistemin e sigurimeve shoqërore në një 
ndihmë minimale “(shih Konkluzionet XIV-1, në lidhje me Finlandën dhe Nenin 12 § 3 
të Kartës Sociale Evropiane, fq.223, 30 Mars 1998).

38. Kodi Evropian i Sigurimeve Shoqërore, i cili hyri në fuqi më 17 Mars 1968 dhe 
përmendet në paragrafin 2 të Nenit 12 të Kartës Sociale Evropiane të Rishikuar, është 
ratifikuar nga 21 Shtetet Anëtare të Këshillit të Evropës, duke mos përfshirë Hungarinë. 
Gjashtëmbëdhjetë prej tyre pranuan detyrimet e përmbajtura në Pjesën IX të saj, e cila 
parashikon si më poshtë:
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Pjesa IX – Përfitim Invaliditeti
Neni 53

“Secila Palë Kontraktuese për të cilën kjo pjesë e Kodit është në fuqi do t’u sigurojë 
personave të mbrojtur dhënien e përfitimit të invaliditetit në përputhje me nenet e 
mëposhtme të kësaj pjese.” 

Neni 54
“Kontigjenti i mbuluar përfshin paaftësinë për t’u angazhuar në çdo aktivitet 

fitimprurës, në një masë të caktuar, paaftësia e të cilës ka të ngjarë të jetë e përhershme 
ose vazhdon pas shterimit të përfitimit të sëmundjes”.

Neni 55
“Personat e mbrojtur do të përfshijnë:

a.  Klasat e përshkruara të të punësuarve, që përbëjnë jo më pak se 50 për qind e të 
gjithë të punësuarve; ose

b.  Klasat e përshkruara të popullsisë ekonomikisht aktive, që përbëjnë jo më pak se 
20 për qind të të gjithë banorëve; ose

c.  Të gjithë banorët, mjetet e të cilëve gjatë kontingjentit nuk i tejkalojnë kufijtë e 
përcaktuar në atë mënyrë që të jenë në përputhje me kërkesat e nenit 67. “

Neni 56
““Përfitimi do të jetë një pagesë periodike e llogaritur si më poshtë:

a.  Kur klasat e punonjësve ose klasave të popullsisë ekonomikisht aktive janë të 
mbrojtura, në mënyrë të tillë që të jenë në përputhje me kërkesat e nenit 65 ose me 
kërkesat e nenit 66;

b.  Ku të gjithë banorët, mjetet e të cilëve gjatë kontingjentit nuk i tejkalojnë kufijtë e 
përcaktuar mbrohen, në mënyrë të tillë që të jenë në përputhje me kërkesat e nenit 
67.”

Neni 57
“1.  Përfitimi i specifikuar në nenin 56 duhet të sigurohet së paku në një kontingjent të 

mbuluar:
a.  Për një person të mbrojtur, i cili ka përfunduar, para kontingjentit, në përputhje 

me rregullat e përcaktuara, një periudhë kualifikuese e cila mund të jetë 15 
vjet kontribut ose punësim ose 10 vjet qëndrimi; ose

b.  Ku, në parim, të gjithë personat ekonomikisht aktivë janë të mbrojtur, ndaj 
një personi të mbrojtur i cili ka kryer një periudhë kualifikuese prej tre vjetësh 
kontribut dhe për të cilët, përderisa ka qenë në moshë pune, është paguar 
numri mesatar i kontributeve.

2.  Kur përfitimi nga paragrafi 1 i këtij neni është i kushtëzuar me një periudhë 
minimale të kontributit ose punësimit, një përfitim i reduktuar duhet të sigurohet së 
paku:
a.  Një personi të mbrojtur i cili ka përfunduar, para kontingjentit, në përputhje 

me rregullat e përshkruara, një periudhë kualifikuese prej pesë vjetësh të 
kontributit ose punësimit; ose

b.  Ku, në parim, të gjithë personat ekonomikisht aktivë janë të mbrojtur, tek 
një person i mbrojtur i cili ka kryer një periudhë kualifikuese prej tre vjetësh 
kontribut dhe për të cilin, ndërsa ishte në moshë pune, gjysma e numrit mesatar 
vjetor të kontributeve të përshkruara në përputhje me paragrafin 1.b të këtij 
neni është paguar.

3.   Kërkesat e paragrafit 1 të këtij neni do të konsiderohen të përmbushura kur sigurohet 
një përfitim i llogaritur në përputhje me kërkesat e Pjesës XI por me një përqindje 
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prej dhjetë pikash më të ulëta se sa është treguar në Listën e bashkangjitur në atë 
pjesë për përfituesin standard në fjalë të paktën për një person të mbrojtur, i cili ka 
plotësuar, në përputhje me rregullat e përcaktuara, pesë vjet kontribut, punësim ose 
vendbanim.

4.  Një ulje proporcionale e përqindjes së treguar në listën e bashkangjitur në Pjesën 
XI mund të kryhet kur periudha e kualifikimit për pensionin që i korrespondon 
përqindjes së reduktuar tejkalon pesë vjet kontribut ose punësim, por është më 
pak se 15 vjet kontribut ose punësim; Një përfitim i reduktuar do të paguhet në 
përputhje me paragrafin 2 të këtij neni. “

Neni 58
“Përfitimi i përcaktuar në nenet 56 dhe 57 do të jepet gjatë gjithë kontingjentit ose 

derisa shpërblimi i pleqërisë të bëhet i pagueshëm.”
39.  Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 

(shpallur në Hungari me Ligjin XCII të vitit 2007) përmban dispozitat e mëposhtme:
Neni 28

Standardi përkatës i jetesës dhe mbrojtja sociale
 “1. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuara për një standard 

të mjaftueshëm jetese për vete dhe familjet e tyre, duke përfshirë ushqimin, 
veshmbathjen dhe strehimin e përshtatshëm dhe përmirësimin e vazhdueshëm 
të kushteve të jetesës dhe do të ndërmarrin hapat e duhur për të mbrojtur dhe 
promovuar realizimin e kësaj të drejte pa diskriminim në bazë të aftësisë së kufizuar.

2.  Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuara për mbrojtjen 
sociale dhe për gëzimin e kësaj të drejte pa diskriminim mbi bazën e aftësisë së 
kufizuar dhe marrjen e masave të duhura për të mbrojtur dhe promovuar realizimin 
e kësaj të drejte, duke përfshirë masat:
...
(c)  Të sigurojnë akses për personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre që 

jetojnë në situata të varfërisë në ndihmë nga shteti me shpenzimet e lidhura 
me aftësinë e kufizuar, duke përfshirë trajnimin e përshtatshëm, këshillimin, 
ndihmën financiare dhe kujdesin afatgjatë;

...
(e)  të sigurojnë qasje të barabartë nga personat me aftësi të kufizuara në përfitimet 

dhe programet e pensionit “.
40.  Konventa nr. 102 e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) mbi Sigurimet 

Shoqërore (Standardet Minimale), të referuara në paragrafin 2 të Nenit 12 të Kartës 
Sociale Evropiane, hyri në fuqi më 27 Prill 1955 dhe deri më tani është ratifikuar nga 
pesëdhjetë e katër shtete, Duke mos përfshirë Hungarinë. Pesëmbëdhjetë shtete anëtare 
të Këshillit të Evropës kanë ratifikuar Pjesën IX të këtij instrumenti, i cili thotë:
 Pjesa IX – Përfitim Invaliditeti 

Neni  53
“Secili anëtar për të cilin kjo pjesë e kësaj Konvente është në fuqi duhet t’u sigurojë 

personave të mbrojtur dhënien e përfitimit të invaliditetit në përputhje me nenet e 
mëposhtme të kësaj pjese.”

Neni 54
“Kontigjenti i mbuluar përfshin paaftësinë për t’u angazhuar në ndonjë aktivitet 

fitimprurës, në një masë të caktuar, paaftësia e së cilës ka gjasa të jetë e përhershme ose 
vazhdon pas shterimit të përfitimit prej sëmundjes.”
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Neni 55
““Personat e mbrojtur duhet të përfshijnë -

(a)  klasat e përshkruara të të punësuarve, që përbëjnë jo më pak se 50 për qind të të 
gjithë të punësuarve; ose

(b)  klasat e përshkruara të popullsisë ekonomikisht aktive, që përbëjnë jo më pak se 20 
për qind të të gjithë banorëve; ose

(c)  të gjithë banorët, mjetet e të cilave gjatë kontingjentit nuk i tejkalojnë kufijtë e 
përcaktuar në atë mënyrë që të jenë në përputhje me kërkesat e nenit 67; ose

(d)  kur një deklaratë e bërë në bazë të nenit 3 është në fuqi, klasat e përshkruara të të 
punësuarve, duke përbërë jo më pak se 50 për qind të të gjithë të punësuarve në 
vendet e punës industriale që punësojnë 20 ose më shumë persona”.

Neni 56
““Përfitimi do të jetë një pagesë periodike e llogaritur si më poshtë:

a.  Kur klasat e punonjësve ose klasave të popullsisë ekonomikisht aktive janë të 
mbrojtura, në mënyrë të tillë që të jenë në përputhje me kërkesat e nenit 65 ose me 
kërkesat e nenit 66;

b.  Ku të gjithë banorët, mjetet e të cilëve gjatë kontingjentit nuk i tejkalojnë kufijtë e 
përcaktuar mbrohen, në mënyrë të tillë që të jenë në përputhje me kërkesat e nenit 
67.” 

Neni 57
“1.  Përfitimi i specifikuar në nenin 56 duhet të sigurohet së paku në një kontingjent të 

mbuluar:
a.  Për një person të mbrojtur, i cili ka përfunduar, para kontingjentit, në përputhje 

me rregullat e përcaktuara, një periudhë kualifikuese e cila mund të jetë 15 
vjet kontribut ose punësim ose 10 vjet qëndrimi; ose

b.  Ku, në parim, të gjithë personat ekonomikisht aktivë janë të mbrojtur, ndaj 
një personi të mbrojtur i cili ka kryer një periudhë kualifikuese prej tre vjetësh 
kontribut dhe për të cilët, përderisa ka qenë në moshë pune, është paguar 
numri mesatar i kontributeve.

2.  Kur përfitimi nga paragrafi 1 i këtij neni është i kushtëzuar me një periudhë 
minimale të kontributit ose punësimit, një përfitim i reduktuar duhet të sigurohet së 
paku:
a.  Një personi të mbrojtur i cili ka përfunduar, para kontingjentit, në përputhje 

me rregullat e përshkruara, një periudhë kualifikuese prej pesë vjetësh të 
kontributit ose punësimit; ose

b.  Ku, në parim, të gjithë personat ekonomikisht aktivë janë të mbrojtur, tek 
një person i mbrojtur i cili ka kryer një periudhë kualifikuese prej tre vjetësh 
kontribut dhe për të cilin, ndërsa ishte në moshë pune, gjysma e numrit mesatar 
vjetor të kontributeve të përshkruara në përputhje me paragrafin 1.b të këtij 
neni është paguar.

3.   Kërkesat e paragrafit 1 të këtij neni do të konsiderohen të përmbushura kur sigurohet 
një përfitim i llogaritur në përputhje me kërkesat e Pjesës XI por me një përqindje 
prej dhjetë pikash më të ulëta se sa është treguar në Listën e bashkangjitur në atë 
pjesë për përfituesin standard në fjalë të paktën për një person të mbrojtur, i cili ka 
plotësuar, në përputhje me rregullat e përcaktuara, pesë vjet kontribut, punësim ose 
vendbanim.

4.  Një ulje proporcionale e përqindjes së treguar në listën e bashkangjitur në Pjesën 
XI mund të kryhet kur periudha e kualifikimit për pensionin që i korrespondon 
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përqindjes së reduktuar tejkalon pesë vjet kontribut ose punësim, por është më 
pak se 15 vjet kontribut ose punësim; Një përfitim i reduktuar do të paguhet në 
përputhje me paragrafin 2 të këtij neni. “ 

Neni 58
“Përfitimi i përcaktuar në nenet 56 dhe 57 do të jepet gjatë gjithë kontingjentit ose 

derisa shpërblimi i pleqërisë të bëhet i pagueshëm.”
39.  Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufizuara (shpallur në Hungari me Ligjin XCII të vitit 2007) përmban dispozitat e 
mëposhtme:

41.  Konventa nr. 128 e ILO-s mbi Invaliditetin, Përfitimet e pleqërisë dhe të të mbijetuarve 
hyri në fuqi më 1 Nëntor 1969 dhe deri më tani është ratifikuar nga gjashtëmbëdhjetë 
vende, duke mos përfshirë Hungarinë, nga të cilat dhjetë janë shtete anëtare të Këshillit 
të Evropës. Nga ky i fundit, gjashtë kanë pranuar detyrimet e përmbajtura në Pjesën II 
të Konventës, e cila thotë:

Pjesa e dytë II – Përfitimi I invaliditetit
Neni 7

“Secili anëtar për të cilin kjo pjesë e kësaj Konvente është në fuqi duhet t’u sigurojë 
personave të mbrojtur dhënien e përfitimit të invaliditetit në përputhje me nenet e 
mëposhtme të kësaj Pjese.” 

Neni 8
“Kontingjenti i mbuluar përfshin paaftësinë për t’u angazhuar në çdo veprimtari 

fitimprurëse, në një masë të përshkruar, paaftësi  e cila ka të ngjarë të jetë e përhershme 
ose vazhdon pas përfundimit të një periudhe të parashikuar të paaftësisë së përkohshme 
ose fillestare.”

Neni 9
“1.   Personat e mbrojtur duhet të përfshijnë -

(a)  të gjithë punonjësit, duke përfshirë praktikantët; ose
(b)  klasa të përshkruara të popullsisë ekonomikisht aktive, që përbëjnë jo më pak 

se 75 për qind të të gjithë popullsisë ekonomikisht aktive; ose
(c)  të gjithë rezidentët, mjetet e të cilave gjatë periudhës së paparashikuar nuk 

i tejkalojnë kufijtë e përcaktuar në atë mënyrë që të jenë në përputhje me 
kërkesat e nenit 28.

2.  Kur një deklaratë e bërë në bazë të nenit 4 është në fuqi, personat e mbrojtur duhet 
të përfshijnë -
(a)  klasat e përshkruara të të punësuarve, që përbëjnë jo më pak se 25 për qind. E 

të gjithë të punësuarve;
(b)  klasat e përshkruara të të punësuarve në ndërmarrjet industriale, që përbëjnë 

jo më pak se 50 për qind të të gjithë të punësuarve në sipërmarrjet industriale”.
 Neni 10

“Përfitimi i invaliditetit është pagesa periodike e llogaritur si më poshtë:
(a)  kur punonjësit ose klasat e popullsisë ekonomikisht aktive mbrohen, në mënyrë të 

tillë që të jenë në përputhje me kërkesat e nenit 26 ose me kërkesat e nenit 27;
(b)  kur të gjithë rezidentët ose të gjithë banorët, mjetet e të cilëve në rastet e 

paparashikuara nuk i tejkalojnë kufijtë e përcaktuar mbrohen, në mënyrë të tillë që 
të jenë në përputhje me kërkesat e nenit 28.”

Neni 11
“1.  Përfitimi i specifikuar në nenin 10, në një rast të mbuluar, duhet të sigurohet të 
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paktën--
(a) Të një personi të mbrojtur, i cili ka përfunduar, para kontingjentit, në përputhje 

me rregullat e përcaktuara, një periudhë kualifikuese e cila mund të jetë 15 
vjet kontribut ose punësim ose dhjetë vjet qëndrimi; ose

(b)  kur, në parim, të gjithë personat ekonomikisht aktivë janë të mbrojtur, ndaj një 
personi të mbrojtur, i cili ka përfunduar, para kontingjentit, në përputhje me 
rregullat e përcaktuara, një periudhë kualifikuese prej tre vjetësh kontribut dhe 
në lidhje me të cilin, ishte në moshë pune, është paguar numri mesatar vjetor 
ose numri vjetor i kontributeve.

2.  Kur përfitimi i invaliditetit është i kushtëzuar me një periudhë minimale të 
kontributit, punësimit ose qëndrimit, një përfitim i reduktuar do të sigurohet së paku -
(a)  të një personi të mbrojtur, i cili ka përfunduar, para kontingjentit, në përputhje 

me rregullat e përcaktuara, një periudhë kualifikuese prej pesë vjetësh të 
kontributit, punësimit ose qëndrimit; ose

(b) kur, në parim, të gjithë personat ekonomikisht aktivë janë të mbrojtur, ndaj 
një personi të mbrojtur, i cili ka përfunduar, para kontingjentit, në përputhje 
me rregullat e përcaktuara, një periudhë kualifikuese prej tre vjetësh kontribut 
dhe në lidhje me të cilin, ka qenë në moshë pune, është paguar gjysma e 
numrit mesatar vjetor ose të numrit vjetor të kontributeve të parashikuara në 
përputhje me nën paragrafin (b) të paragrafit 1 të këtij neni.

3.  Kërkesat e paragrafit 1 të këtij neni do të konsiderohen të përmbushura kur sigurohet 
një përfitim i llogaritur në përputhje me kërkesat e Pjesës V, por me një përqindje 
prej dhjetë pikash më të ulëta se sa është treguar në listën e bashkangjitur në atë 
pjesë për përfituesin standard në fjalë të paktën për një person të mbrojtur, i cili ka 
plotësuar, në përputhje me rregullat e përcaktuara, pesë vjet kontribut, punësim ose 
vendbanim.

4.  Një ulje proporcionale e përqindjes së treguar në Listën e bashkëngjitur në Pjesën 
V mund të bëhet kur periudha e kualifikimit për përfitimin që korrespondon me 
përqindjen e reduktuar tejkalon pesë vjet kontributin, punësimin ose vendbanimin, 
por është më pak se 15 vjet kontribut ose punësim ose dhjetë vjet qëndrimi; Një 
përfitim i reduktuar do të paguhet në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni.

5.  Kërkesat e paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni konsiderohen të përmbushura kur një 
përfitim i llogaritur në përputhje me kërkesat e Pjesës V sigurohet së paku për një 
person të mbrojtur i cili ka plotësuar, në përputhje me rregullat e përshkruara, një 
periudhë kualifikuese e kontributit ose punësimit e cila nuk mund të jetë më shumë 
se pesë vjet të një moshe minimale të përshkruar dhe mund të rritet me rritjen e 
moshës jo më shumë se një numër maksimal i parashikuar i viteve”.

 Neni 12
““Përfitimi i specifikuar në nenet 10 dhe 11 do të jepet gjatë gjithë ose derisa të 

paguhet një përfitim për pleqëri”. 
Neni 13

“1. Secili anëtar për të cilin kjo pjesë e Konventës është në fuqi, sipas kushteve të 
përcaktuara, do të, -

(a) ofrojnë shërbime rehabilitimi të cilat janë të dizajnuara për të përgatitur personat me 
aftësi të kufizuara kudo që është e mundur për rifillimin e aktivitetit të tyre të mëparshëm 
ose, nëse kjo nuk është e mundshme, aktiviteti fitimprurës alternativ më i përshtatshëm, duke 
marrë parasysh aftësitë dhe kapacitetin e tyre; dhe

(b) të marrin masa për të çuar më tej punësimin e përshtatshëm të personave me aftësi 
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të kufizuara.
2. Kur një deklaratë e bërë në bazë të nenit 4 është në fuqi, anëtari mund të heqë dorë 

nga dispozitat e paragrafit 1 të këtij Neni. “
 

42.  Kodi Evropian i Sigurimeve Shoqërore, Konventa e ILO-s nr. 102 dhe Konventa e ILO-s 
nr. 128 përmbajnë dispozita praktikisht identike, ku në rastet kur kushti i përfitimit të 
invaliditetit është i kushtëzuar nga një periudhë minimale e kontributit ose e punësimit, 
duhet të sigurojë së paku një përfitim të reduktuar të aftësisë së kufizuar për personat 
të cilët kanë përfunduar një periudhë pesëvjeçare kontributesh para kontingjentit (shih 
nenin 57 § 2 (a) të Kodit Evropian të Sigurimeve Shoqërore dhe Konventës 102 të 
ILO-s, si dhe nenin 11 § 2 (a) të Konventës nr. 128 të ILO-s). Njëzet shtete anëtare të 
Këshillit të Evropës e kanë pranuar këtë sipërmarrje në një ose më shumë prej këtyre 
instrumenteve, por Hungaria nuk ka.

43.  Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit, Paaftësisë dhe Shëndetit (ICF) i Organizatës 
Botërore të Shëndetësisë, Shtojca 6 - Udhëzimet etike për përdorimin e ICF-së, thotë:
 “Përdorimi social i informacionit të ICF 
 (8)  Informacioni i ICF-së duhet të përdoret, në masën më të madhe të mundshme, për 

bashkëpunimin e individëve për të rritur zgjedhjet dhe kontrollin e tyre mbi jetën.
(9)  Informacioni i ICF-së duhet të përdoret drejt zhvillimit të politikës sociale dhe 

ndryshimeve politike që synojnë të rrisin dhe mbështesin pjesëmarrjen e individëve.
(10) ICF, dhe të gjitha informatat që rrjedhin nga përdorimi i saj, nuk duhet të përdoren 

për të mohuar të drejtat e vendosura ose ndryshe të kufizojnë të drejtat legjitime për 
përfitime për individë ose grupe.

(11)  Individët e klasifikuar së bashku nën ICF-në mund të ndryshojnë në shumë mënyra, 
ende. Ligjet dhe rregulloret që i referohen klasifikimeve të ICF-së nuk duhet të 
marrin më shumë homogjenitet se sa synojnë dhe duhet të sigurojnë që, ata të 
cilëve niveli i funksionimit të tyre është i klasifikuar, janë konsideruar si individë.

44.  Sistemi Evropian i statistikave të integruara të mbrojtjes sociale (ESSPROS) klasifikon 
pensionet, si një ndarje e nivelit të parë, sipas katër funksioneve të ndryshme: aftësisë 
së kufizuar, pleqërisë, të mbijetuarve dhe papunësisë. Në vitin 2012, nga këto, pensione 
në lidhje me moshën e vjetër ishin kategoria më e madhe, duke përbërë 77.3% të 
shpenzimeve totale dhe të pranuara nga të njëjtat përqindje të përfituesve të pensioneve. 
Pensionet e të mbijetuarve ishin kategoria e dytë më e madhe, duke përbërë vetëm 
më pak se 11.3% të shpenzimeve dhe të pranuar nga 20.3% e përfituesve, pasuar nga 
pensionet e aftësisë së kufizuar, duke përbërë 8.4% të shpenzimeve dhe të pranuara nga 
12.3% të përfituesve. Pensionet e papunësisë ishin kategoria më e vogël (duke përbërë 
më pak se 0.3% të shpenzimeve dhe të përfituesve).

LIGJI

I.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 1 TË PROTOKOLLIT NR. 1

45.  Kërkuesja u ankua se kishte humbur burimin e të ardhurave, të siguruara më parë nga 
pensioni i aftësisë së kufizuar, sepse sipas sistemit të ri, që nga viti 2012, ajo nuk 
kishte më të drejtë mbi të, apo përfitim të ngjashëm, edhe pse shëndeti i saj nuk ishte 
përmirësuar; Dhe pohoi se kjo ishte pasojë e legjislacionit të ndryshuar, i cili përmbante 
kushte të cilat ajo nuk mund t’i përmbushte. Ajo u mbështet në nenin 6 të Konventës.

46.  Dhoma e gjeti të përshtatshme për të shqyrtuar ankesën e kërkuesit sipas nenit 1 të 
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Protokollit nr. 1, ku thuhet:
 “Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë së tij. 

Askush nuk mund të privohet nga prona e tij, përveçse për arsye të interes publik 
dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe nga parimet e përgjithshme të së drejtës 
ndërkombëtare.

Megjithatë dispozitat e mëparshme nuk cenojnë të drejtën  e Shteteve për të zbatuar 
ligje që ata 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.”
Dhoma e Madhe pajtohet me këtë qasje. Prandaj do të vazhdojë në të njëjtën mënyrë.

47.  Qeveria kundërshtoi argumentin e ankuesit.

A.  Vendimi i Dhomës

48.  Në interpretimin e qasjes së Gjykatës Kushtetuese në këtë çështje, Dhoma ishte e bindur 
se përfitimi i aftësisë së kufizuar, në formë të një pensioni apo një kompensimi, rrjedh nga 
një e drejtë e përcaktuar sipas ligjit vendas, në kuptimin që sapo individi në fjalë i kishte 
bërë të nevojshme kontributet në skemë, ajo do të merrte të drejtën e saj kurdoherë që të 
kërkohej gjendja e saj shëndetësore. Dhoma vërejti se, gjatë punësimit të saj, ankuesja 
kishte kontribuar në sistemin e sigurimeve shoqërore siç kërkohet me ligj. Për Dhomën, 
këto kontribute rezultuan si pretendime legjitime që ajo të merrte përfitimin e aftësisë së 
kufizuar, pretendim i cili u njoh dhe u nderua zyrtarisht nga autoritetet kur kërkueses iu 
akordua një pension invaliditeti në vitin 2001. Dhoma e gjeti Nenin 1 i Protokollit Nr. 1 
të zbatueshëm për këtë rast.

49.  Dhoma më tej vazhdoi se pritshmëria legjitime e njohur, e vazhdueshme në natyrën 
e saj ligjore, nuk mund të konsiderohej e shuar nga fakti që sipas një metodologjie 
të re vlerësimi, aftësia e kufizuar e ankueses  vlerësohej në një nivel më të ulët në 
vitin 2009. Posedimi i pensionit të  aftësisë së kufizuar ishte zëvendësuar në atë kohë 
me pritshmërinë legjitime të njohur të pagesës së vazhdueshme të një përfitimi, nëse 
rrethanat përsëri e kërkojnë këtë.

50.  Sipas mendimit të Dhomës, mohimi i pranueshmërisë së ankueses për pension invaliditeti 
sipas rregullave të vitit 2012 përbën një ndërhyrje në të drejtat e saj të pronësisë të 
garantuara me nenin 1 të Protokollit nr. 1. Sa i përket proporcionalitetit të kësaj ndërhyrje, 
Dhoma vlerësoi se ankuesja kishte pësuar një ndryshim drastik, përkatësisht heqjen e 
plotë të mundësisë së saj për të përfituar aftësinë e kufizuar, që përfaqëson një barrë 
të tepërt individuale, pa mundur të korrigjojë situatën e saj menjëherë me miratimin e 
rregullave të reja. Për këto arsye Dhoma përfundoi se kishte pasur shkelje të Nenit 1 të 
Protokollit Nr. 1.

B.  Parashtrimet e palëve në Dhomën e Madhe

1.  Ankuesja
51.   Ankuesja ishte e mendimit se Neni 1 i Protokollit Nr. 1 ishte i zbatueshëm për rastin 

e saj. Ajo pretendoi se ndërmjet 2001 dhe 1 Shkurt 2010 ajo kishte pasur posedim, në 
formën e një pasurie financiare ekzistuese, në veçanti pensionin e aftësisë së kufizuar. 
Ajo më pas kishte ruajtur një të drejtë të arsyeshme për përfitimin e aftësisë së kufizuar 
për aq kohë sa ajo i plotësonte kriteret që ishin të zbatueshme në vitin 2001; Me fjalë të 
tjera, ajo kishte një shpresë legjitime që rridhte nga burime të ndryshme.
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52.   Sipas saj, Kushtetuta e mëparshme i kishte dhënë personave me aftësi të kufizuar një të 
drejtë për përfitime të mirëqenies sociale. Sipas interpretimit të Gjykatës Kushtetuese, 
ajo, si një person me aftësi të kufizuar, kishte një të drejtë të caktuar për një formë 
përfitimi të mirëqenies. Në seancën dëgjimore, ajo iu referua vendimeve nr. 37/2011 të 
Gjykatës Kushtetuese të Hungarisë dhe nr. 1 Bvl 1/09 të Gjykatës Kushtetuese ederale 
Gjermane, të dyja konfirmojnë, sipas mendimit të saj, ekzistencën e një të drejte për një 
pagesë sociale për njerëzit në nevojë, në masën që kërkohet për ekzistencën bazë.

53.   Për më tepër, ajo u mbështet në nenin 12 § 2 të Kartës Sociale Evropiane, e cila përmban 
një referencë në Konventën e ILO-s nr. 102, duke përcaktuar standardet minimale në 
fushën e sigurimeve shoqërore, si dhe në Konventën e Kombeve të Bashkuara për 
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara. Sipas saj, këto tekste, që ishin pjesë e 
detyrimeve të Hungarisë sipas ligjit ndërkombëtar, gjithashtu parashikonin një të drejtë 
të drejtpërdrejtë për përfitimin e aftësisë së kufizuar.

54.  Parashtruesi më tej argumentoi se e drejta e saj për pension invaliditeti ishte gjithashtu 
e përcaktuar sipas ligjit të brendshëm, në veçanti Ligji nr. LXXXI i vitit 1997 për 
Pensionet e Sigurimeve Shoqërore. Sipas kushteve të këtij statuti, ajo kishte marrë një 
të drejtë të drejtpërdrejtë për një përfitim invaliditeti me forcën e të qenit të paaftë; Në 
dhënien e saj të pensionit të aftësisë së kufizuar, autoritetet kishin miratuar vetëm atë të 
drejtë, tashmë ekzistuese.

55.  Në seancën dëgjimore, kërkuesja vuri në dukje se qeveria kishte pranuar, nëse vetëm 
për periudhën deri në përfundimin e së drejtës aktuale të pensionit, ekzistencën e një 
pritshmërie legjitime që rrjedh nga legjislacioni i brendshëm në fuqi kur afati i saj i parë 
u vendos në vitin 2001.

56. Ankuesi theksoi se gjendja e saj shëndetësore nuk ishte përmirësuar, siç u tha në 
mendimin e ekspertit të 16 Shkurtit 2011. Prandaj, ajo nuk kishte pushuar së përmbushuri 
kushtet përkatëse; Në vend të kësaj, ishin kushtet ligjore që kishin ndryshuar. Ajo vuri 
në dukje se qeveria nuk kishte prodhuar një raport mjekësor ose ekspertizë që tregon 
qartë ndonjë përmirësim të shëndetit të saj.

57. Ndërhyrja në të drejtat e saj sipas nenit 1 të Protokollit nr. 1 konsiston jo vetëm në 
hedhjen poshtë të kërkesës së saj në vitin 2012, por në një “gjendje të vazhdueshme” 
të ndërhyrjes që nga tërheqja e pensionit të saj të aftësisë së kufizuar në vitin 2010, e 
mishëruar në mohimin e vazhdueshëm të Përfitimit të aftësisë së kufizuar, pavarësisht 
rishikimeve periodike që i janë nënshtruar asaj. Meqenëse kjo e bëri të pamundur 
zbatimin e rregullave gjashtëmujore, ankuesja ftoi Dhomën e Madhe të shqyrtojë 
ligjshmërinë e përfundimit të pensionit të saj të aftësisë së kufizuar në vitin 2010.

58. Për më tepër, kërkuesja argumentoi se pensioni i aftësisë së kufizuar ishte tërhequr me 
anë të legjislacionit kuazi-retroaktiv, pa marrë parasysh të drejtat e fituara dhe mbi bazën 
e një metodologjie vlerësimi me vlerë të dyshimtë ligjore. Qeveria nuk ka arritur të 
ofrojë ndonjë qëllim të vërtetë legjitim të ndjekur nga ndërhyrja. Gjithashtu nuk ishte 
as proporcional. Me gjithë sëmundjen e saj të vazhdueshme, përfitimi i saj për paaftësi 
ishte rrëzuar padrejtësisht dhe kërkesat e saj të mëvonshme ishin mohuar padrejtësisht. 
Në vend që të kishte një zvogëlim të arsyeshëm dhe të barabartë të nivelit të përfitimeve, 
asaj iu hoqën plotësisht e tërësisht mjetet e saj të jetesës duke pasur kështu një barrë të 
tepërt individuale.

59. Së fundi, kërkuesja këmbënguli, për herë të parë në përmbledhjen e fakteve të paraqitura 
pranë Dhomës së Madhe, mbi nevojën për një shqyrtim të veçantë të fakteve të rastit 
sipas nenit 8 të Konventës nëse Gjykata nuk është në gjendje të gjejë Nenin 1 të 
Protokollit nr. 1 të zbatueshëm për kërkesën e saj.
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2.  Qeveria
60. Qeveria argumentoi se kërkesa ishte e papranueshme si e papajtueshme ratione materiae 

me dispozitat e Konventës ose Protokolleve të saj. Pritshmëria legjitime për të marrë 
një përfitim të aftësisë së kufizuar, e cila pa dyshim që ishte krijuar nga legjislacioni i 
brendshëm në vitin 2001, kur është vendosur së pari përshtatshmëria e ankuesit, ishte 
shuar me tërheqjen e të drejtës së saj në vitin 2010. Qeveria shtoi se nëse ligji nuk do të 
kishte ndryshuar do të ishte përsëri e pranueshme kur dëmtimi i saj shëndetësor përsëri 
u vlerësua si tejkalim i pragut të duhur në vitin 2012. Kushtetuta nuk mund të shërbejë 
si bazë në ligjin kombëtar për pritshmërinë legjitime siç argumentohet nga ankuesi, pasi 
ajo thjesht parashtroi se rregullat aktuale të përshtatshmërisë për përfitimet e aftësisë së 
kufizuar janë përshkruar në dispozita të tjera ligjore.

61.  Sipas mendimit të Qeverisë, zgjerimi i nocionit të pritshmërisë legjitime, siç sugjerohet 
nga vendimi i Dhomës, do të ishte tërësisht në kundërshtim me praktikën gjyqësore të 
Gjykatës, do të vendoste një barrë të tepruar financiare ndaj Shteteve Kontraktuese dhe 
do të ushtronte “efektin ngricë” në legjislacionet të cilat synojnë reformimin e sistemeve 
të tyre të sigurisë sociale. Konventa nuk garanton asnjë të drejtë pronësie të pavarur 
nga ligji i brendshëm i shteteve sovrane. Në seancën dëgjimore, ata paralajmëruan se 
ishin kundër krijimit të fshehtë të një ligji social të pavarur Evropian mbi një bazë të 
pa përcaktuar, pa kontrollet dhe balancat që vetëm një legjislaturë e shtetit mund të 
garantojë.

62.   Sipas Qeverisë, disa përmirësime në shëndetin e kërkuesit janë vërtetuar nga opinioni 
i ekspertëve dhe vendimi i gjykatës kombëtare (shih paragrafët 15 dhe 16 më lart). 
Kjo u tregua edhe nga fakti që humbja e kapacitetit të punës prej 67% në sistemin para 
vitit 2008 do të ishte ekuivalent me 54% të dëmtimit të shëndetit sipas metodologjisë 
së re; Megjithatë, ajo u vlerësua në 40% në vitin 2009, gjë që tregoi një përmirësim të 
caktuar në shëndetin e saj. Shqyrtimet e rregullta statutore të parapara me mendimet 
e ekspertëve para tërheqjes së pensionit të aftësisë së kufizuar sugjeruan vetëm se 
sëmundjet e kërkueses ishin të ndjeshme ndaj evolucionit, ndërsa shqyrtimet periodike 
që pasuan këto tërheqje ishin kërkuar nga ankuesja, në vend që të urdhëroheshin nga 
autoritetet, dhe për këtë arsye nuk mund të interpretohen si provë e ndonjë pretendimi 
legjitim të nënshtruar.

63.  Qeveria më tej pohoi se legjislacioni ex post facto ishte tipik për çdo sistem të sigurimeve 
shoqërore, për shkak të natyrës së gjatë dhe të vazhdueshme të marrëdhënieve të 
sigurimit shoqëror midis një personi të siguruar dhe shtetit. Aplikimet për përfitime të 
tilla normalisht nuk janë gjykuar në bazë të ligjit në fuqi në fillim të marrëdhënies së 
sigurimit, por në bazë të ligjit ashtu siç ishte në fuqi kur u vendos kërkesa. Ndryshimet 
e miratuara ndërkohë për ligjet e sigurimeve shoqërore mund të vendosin në mënyrë të 
pashmangshme një barrë individuale mbi të siguruarin. Çdo legjislacion ex post facto 
mund të vihet në diskutim vetëm nëse ligji i ri ka të bëjë me ata që tashmë marrin një 
përfitim në kohën e hyrjes në fuqi të ligjit retroaktiv, megjithatë, ky nuk ishte rasti.

64.  Qeveria gjithashtu argumentoi se shteti nuk mund të mbahej përgjegjës për dështimin e 
ankuesit për përfitimin e mbulimit të sigurimit të kërkuar. Sikur ajo të kontribuonte në 
skemë pa ndërprerje përmes kontributeve të sigurimeve shoqërore gjatë kohës që ishte në 
gjendje ta bënte këtë, ndoshta mund të kishte arritur numrin e duhur të ditëve. T’i heqësh 
të drejtën  ankuesit nga dhënia e kontributeve të nevojshme do të ishte e padrejtë dhe 
diskriminuese ndaj atyre që në një situatë të krahasueshme  kishin kontribuar në skemën 
e sigurimeve shoqërore. Sa i përket agregatit aktual të kontributeve të bëra nga ankuesi, 
Qeveria parashtroi se ky ishte një parakusht i domosdoshëm, por jo i mjaftueshëm, i cili 
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nuk ishte i aftë të vendosë një bazë ligjore kombëtare të vlefshme.
65. Duke qenë se mbulimi i mirëqenies sociale sigurohej vazhdimisht për ata që kishin 

të drejtën për ta bërë në datën kur skema e sigurimeve shoqërore në fjalë u ndryshua, 
Qeveria parashtroi se mbulimi nuk ndërpritej dhe as nuk zvogëlohej si rezultat i këtij 
ndryshimi. Do të ishte e paarsyeshme të pritej që skema të mbulonte të gjithë ata që 
dikur kishin marrë një pagesë të tillë, pavarësisht nga humbja e këtij statusi. Kjo do të 
vendoste një barrë të rëndë dhe të tepruar mbi skemat e sigurimeve shoqërore të shteteve 
anëtare dhe nuk ishte e nevojshme nga parimi i proporcionalitetit.

66.  Qeveria më në fund e sfidoi rëndësinë e Konventës së ILO-s nr. 102 për Sigurimet 
Shoqërore (Standardet Minimale) dhe Klasifikimin Ndërkombëtar të Funksionimit, 
Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit (ICF) të miratuara nga Shtetet Anëtare të Organizatës 
Botërore të Shëndetësisë. Në lidhje me Konventën e ILO-s, Qeveria iu referua mungesës 
së nivelit minimal të aderimit nga shtetet evropiane; Në lidhje me ICF, ata vunë në dukje 
mungesën e karakterit të “ligjit ndërkombëtar”.

C.  Argumentimi i Palës së Tretë Ndërhyrëse

67. Konfederata Evropiane e Tregtisë (ETUC) përcaktoi standardet ndërkombëtare dhe 
jurisprudencën, si dhe praktikën në Shtetet Evropiane, që kanë të bëjnë me të drejtën për 
sigurim social në përgjithësi dhe me të drejtën për përfitimet e invaliditetit në veçanti.

68.  Ai i paraqiti Gjykatës një analizë të Neneve 22 dhe 25 (1) të Deklaratës Universale të 
të Drejtave të Njeriut; Neni 9 i Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, 
Sociale dhe Kulturore së bashku me komentet e përgjithshme përkatëse të miratuara 
nga Komiteti i të Drejtave Ekonomike, Sociale dhe Kulturore; Neni 28 i Konventës së 
Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara; Konventat 
nr. 102 dhe 128 e Organizatës Ndërkombëtare të Punës; Neni 12 i Kartës Sociale 
Evropiane; Kodi Evropian i Sigurimeve Shoqërore; dhe nenin 34 i Kartës së të Drejtave 
Themelore të Bashkimit Evropian. Ai gjithashtu përshkroi praktikën përkatëse të 
Bashkimit Evropian dhe Shteteve Anëtare të Këshillit të Evropës, bazuar në krahasimin 
e të dhënave të disponuar nga baza e të dhënave të MISSOC dhe MISSCEO.

69.  Ndryshe sa më sipër, ai argumentoi se, siç u dëshmua se shumica dërrmuese, nëse jo e tëra, 
Shtetet Anëtare të Këshillit të Evropës kishin rënë dakord të siguronin mbrojtje kundër 
rrezikut të pavlefshmërisë, me anë të ratifikimeve ndërkombëtare dhe/ose legjislacionit 
kombëtar brenda sistemit të sigurimeve shoqërore; dhe se në këtë fushë kishte dalë një 
konsensus Evropian. Ky fakt duhet të justifikojë, si pasojë, një interpretim të nenit 1 
të Protokollit nr. 1, për efektin që qëllimi i tij material duhet të përfshijë të drejtën për 
sigurim social në përgjithësi dhe të drejtën për përfitimet e invaliditetit në veçanti.

D.  Vlerësimi I Dhomës së Madhe

1.  Arsyetimi i Qeverisë për papranueshmëri 
70. Gjykata vëren se arsyetimi i qeverisë për papranueshmëri, duke argumentuar 

papajtueshmërinë e ankesës ratione materiae me Konventën dhe Protokollet e saj, është 
ngritur për herë të parë përpara Dhomës së Madhe.

71.   Gjykata nuk sheh ndonjë nevojë për të shqyrtuar nëse Qeveria është ndaluar nga 
Rregulla 55 e Rregullores së Gjykatës për të bërë këtë kundërshtim, pasi në çdo rast 
konstaton se ka të bëjë me një çështje që shkon në juridiksionin e Gjykatës e cila nuk 
është penguar (Shih, për shembull, RP dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
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38245/08, § 47, 9 Tetor 2012). Ajo konsideron se, në rrethanat e veçanta të çështjes në 
fjalë, kundërshtimi është i lidhur ngushtë me thelbin e ankesës së kërkuesit saqë duhet 
t’i bashkëngjitet themelit.
2.  Aplikimi i nenit 1 të Protokollit 1
(a)  Parime të përgjithshme në lidhje me fushëveprimin e dispozitës 

72.   Gjykata rithekson që neni 1 i Protokollit nr. 1, i cili në thelb garanton të drejtën e pronës, 
përfshin tre rregulla të dallueshme. Rregulli i parë, i përcaktuar në fjalinë e parë të 
paragrafit të parë, është i natyrës së përgjithshme dhe parashtron parimin e gëzimit 
paqësor të pronës. Rregulli i dytë, që gjendet në fjalinë e dytë të paragrafit të parë, 
mbulon privimin e pasurisë dhe e nënshtron atë në kushte të caktuara. Rregulli i tretë, 
i përmendur në paragrafin e dytë, pranon se shtetet kontraktuese kanë të drejtë, ndër 
të tjera, të kontrollojnë përdorimin e pronës në përputhje me interesin e përgjithshëm, 
duke zbatuar ligje të tilla që ato i konsiderojnë të nevojshme për këtë qëllim. Megjithatë, 
rregullat nuk janë “të dallueshme” në kuptimin e lidhjes së tyre. Rregullat e dyta dhe të 
treta kanë të bëjnë me raste të veçanta të ndërhyrjes në të drejtën për gëzimin paqësor të 
pronës dhe prandaj duhet të interpretohen në dritën e parimit të përgjithshëm të shpallur 
në rregullin e parë (shih, ndër shumë autoritete të tjera, James dhe të tjerë k. Mbretërisë 
së Bashkuar, 21 Shkurt 1986, § 37, Seria A nr.98, dhe Sargsyan kundër Azerbajxhanit 
[GC], nr.40167/06, § 217, GJEDNJ 2015).

73. Koncepti i “posedimit” brenda kuptimit të nenit 1 të Protokollit nr. 1 ka një kuptim 
autonom që nuk kufizohet në pronësinë e mallrave materiale dhe është i pavarur nga 
klasifikimi formal në ligjin vendas: disa të drejta dhe interesa të tjera që përbëjnë asetet 
mund gjithashtu të konsiderohen si të drejta të pronësisë (Shih Iatridis kundër Greqisë 
[GC], nr 31107/96, § 54, KEDNJ 1999-II, Beyeler kundër Italisë (GC) 33202/96, § 100, 
GjEDNj 2000-I dhe Parrillo kundër Italisë [GC], nr. 46470/11, § 211, GJEDNJ 2015).

74. Megjithëse Neni 1 i Protokollit nr. 1 zbatohet vetëm për pasuritë ekzistuese të një personi 
dhe nuk krijon të drejtën e blerjes së pasurisë (shih Stummer kundër Austrisë [GC], nr. 
37452/02, § 82, GjEDNj 2011), në rrethana të caktuara një “pritshmëri e ligjshme” për 
marrjen e një aseti mund të gëzojë gjithashtu mbrojtjen e nenit 1 të Protokollit nr.1 (shih, 
midis shumë autoriteteve, Anheuser-Busch Inc. kundër Portugalisë [GC], nr.73049 / 01, 
§ 65, GjEDNj 2007-I)

75.   Një pritshmëri legjitime duhet të jetë e natyrës më konkrete se një pritshmëri e thjeshtë 
dhe të bazohet në një dispozitë ligjore ose një akt ligjor si një vendim gjyqësor. 
Pritshmëria se një të drejte të pronës e shuar shpesh mund të ringjallet nuk mund të 
konsiderohet si një “posedim”; As nuk mund të jetë një kërkesë e kushtëzuar e cila është 
ndërprerë si pasojë e mos përmbushjes së kushtit (shih Gratzinger dhe Gratzingerova 
kundër Republikës Çeke (vendim) [GC], nr. 39794/98, §§ 69 dhe 73, GjEDNj 2002 
-VII). Për më tepër, nuk mund të thuhet se do të lindë asnjë “pritshmëri legjitime” kur 
ekziston një mosmarrëveshje për interpretimin dhe zbatimin e drejtë të ligjit vendas dhe 
parashtresat e ankueses më pas refuzohen nga gjykatat kombëtare (shih Kopecký kundër 
Sllovakisë [GC], nr. 44912/98, § 50, GjEDNj 2004-IX). Në të njëjtën kohë, një interes 
pronësor i njohur sipas ligjit të brendshëm - edhe nëse revokohet në rrethana të caktuara 
- mund të përbëjë një “posedim” për qëllimet e nenit 1 të Protokollit nr. 1 (shih Beyeler, 
cituar më lart, § 105).

76.  Në rastet që kanë të bëjnë me Nenin 1 të Protokollit Nr. 1, çështja që duhet të shqyrtohet 
është normalisht nëse rrethanat e rastit, të konsideruara në tërësi, i kanë dhënë titullarit 
të ankueses një interes thelbësor të mbrojtur nga kjo dispozitë (shih Iatridis, cituar më 
lart, § 54; Beyeler, cituar më lart, § 100; dhe Parrillo, përmendur më lart, § 211). Në 
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kërkesat për pretendime të ndryshme nga ato që kanë të bëjnë me pasurinë ekzistuese, 
ideja që qëndron pas kësaj kërkese është formuluar edhe në mënyra të tjera të ndryshme 
përgjatë praktikës gjyqësore të Gjykatës. Për shembull, në një numër rastesh Gjykata 
shqyrtoi respektivisht nëse ankuesit kishin “një pretendim të mjaftueshëm për të qenë i 
zbatueshëm” (shih Gratzinger dhe Gratzingerova, cituar më lart, § 74); Nëse ata kanë 
demonstruar ekzistencën e “një të drejte të përcaktuar sipas ligjit vendor për një përfitim 
të mirëqenies” (shih Stec dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar (vendim) [GC], nr. 
65731/01 dhe 65900/01, § 51, GjEDNj 2005-X); Ose nëse personat në fjalë i plotësuan 
“kushtet ligjore të përcaktuara në ligjin vendas për dhënien e ndonjë forme të veçantë të 
përfitimeve” (shih Richardson kundër Mbretërisë së Bashkuar (vendim), nr. 26252/08, 
§ 17, 10 Prill 2012 ).

77.  Në çështjen Kopecký, Dhoma e Madhe përmblodhi jurisprudencën e Gjykatës mbi 
nocionin e “pritshmërisë së ligjshme”. Pas një analize të linjave të ndryshme të rasteve 
në lidhje me pritshmëritë e ligjshme, Gjykata konkludoi se praktika e saj gjyqësore 
nuk parashikonte ekzistencën e një “mosmarrëveshjeje të vërtetë” ose një “kërkese të 
diskutueshme” si kriter për të përcaktuar nëse ekzistonte një “pritshmëri legjitime” 
e mbrojtur nëpërmjet nenit 1 të Protokollit nr.1. Ai mori mendimin se “kur interesi i 
pronësisë është në natyrën e një kërkese, ai mund të konsiderohet si” aset “ vetëm kur ka 
një bazë të mjaftueshme në ligjin kombëtar, ekziston një praktikë e vendosur e gjykatave 
vendase që e konfirmojnë këtë “(shih Kopecký, cituar më lart, § 52).

78.  Një nga drejtimet e jurisprudencës mbi “pritshmërinë e ligjshme” të përmendur më 
sipër përfshin situata ku personat në fjalë kanë të drejtë të mbështeten në faktin se 
një akt ligjor, në bazë të të cilit janë kryer detyrime financiare, nuk do të anulohej në 
mënyrë retrospektive në dëm të tyre (shih Pine Valley Developments Ltd dhe të tjerë 
kundër Irlandës, 29 Nëntor 1991, § 51, Seria A nr. 222, dhe Stretch kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, nr. 44277/98, § 35, 24 Qershor 2003). Në këtë linjë të rasteve, “pritshmëria 
legjitime” u bazua në një arsyetim të justifikuar në një akt ligjor që kishte një bazë të 
shëndoshë ligjore dhe që mbartte të drejtat pronësore (shih Kopecký, cituar më lart, § 
47). Respekti për një mbështetje të tillë vjen nga një aspekt i sundimit të ligjit, i cili është 
i natyrshëm në të gjitha nenet e Konventës dhe që nënkupton, ndër të tjera, që duhet të 
ketë një masë mbrojtjeje ligjore në të drejtën vendase kundër ndërhyrjeve arbitrare nga 
autoritetet publike me të drejtat e mbrojtura nga Konventa (shih, si një autoritet i fundit, 
Karácsony dhe të tjerë kundër Hungarisë [GC], nr. 42461/13, § 156, 17 Maj 2016, me 
referenca të mëtejshme).

79.  Pavarësisht nga larmia e shprehjeve në praktikën gjyqësore duke iu referuar kërkesës së 
një baze ligjore vendase që gjeneron një interes pronësor, thelbi i tij i përgjithshëm mund 
të përmblidhet si më poshtë: për njohjen e një posedimi që konsiston në një pritshmëri 
legjitime, ankuesi duhet të ketë një të drejtë të arsyeshme, e cila, duke zbatuar parimin e 
paraqitur në paragrafin 52 të Kopecký (dhënë në paragrafin 77 më lart), nuk mund të mos 
i përmbahet një interesi privat të mjaftueshëm, themelor, sipas ligjit kombëtar.
 (b)  Qëllimi i nenit 1 të Protokollit nr. 1 në lidhje me përfitimet sociale, në veçanti 

përfitimeve për aftësinë e kufizuar / invaliditetit 
80.   Në Shtetin modern dhe demokratik, shumë individë janë, për të gjithë jetën e tyre 

ose për një pjesë të saj, të varur për mbijetesë nga përfitimet sociale dhe sigurimet 
shoqërore. Shumë sisteme ligjore kombëtare pranojnë se individë të tillë kërkojnë një 
siguri të caktuar dhe sigurojnë që përfitimet të paguhen - sipas përmbushjes së kushteve 
të përshtatshmërisë - si e drejtë (shih Stec dhe të tjerë (vendim), përmendur më lart, § 
51). Parimet që zbatohen në përgjithësi në rastet nga neni 1 i Protokollit nr. 1 janë po aq 
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të rëndësishme kur bëhet fjalë për përfitimet sociale dhe të mirëqenies (shih Stec dhe të 
tjerë (vendim), cituar më lart, § 54). Gjykata më parë ka trajtuar çështjen e pritshmërive 
legjitime në kontekstin e përfitimeve sociale në disa raste (shih, për shembull, Kjartan 
Ásmundsson kundër Islandës, nr.60669 / 00, § 44, GJEDNJ 2004 IX, dhe Klein k. 
Austrisë, nr.57028/00, § 45, 3 Mars 2011.

81.  Në ato sisteme ligjore ku legjislacioni kombëtar kërkon kontribute të detyrueshme të 
të punësuarve në sistemin e sigurimeve shoqërore, legjislacioni zakonisht parasheh 
që ata që kanë dhënë kontribute të përshtatshme dhe që plotësojnë kërkesat ligjore të 
aftësisë së kufizuar, do të marrin një formë të përfitimit afatgjatë të aftësisë së kufizuar, 
bazat e parimeve të solidaritetit dhe ekuivalencës sociale, për periudhën e paaftësisë 
që vazhdon ose deri në moshën e daljes në pension. Skemat e tilla të sigurimit, të cilat 
zakonisht janë të detyrueshme, sigurojnë një mbrojtje të tillë, d.m.th. disponueshmërinë 
e përfitimeve, për të gjithë periudhën e sigurimit dhe në çdo rast kur kushtet e sigurimit 
janë plotësuar. Kushtet ligjore përkatëse megjithatë i nënshtrohen evolucionit. Në lidhje 
me këtë, mund të përsëritet se në rastin Gaygusuz kundër Austrisë (16 Shtator 1996, § 
41, Raportet e aktgjykimeve dhe vendimeve 1996 IV) Gjykata konstatoi se e drejta për 
ndihmë urgjente - një përfitim shoqëror i lidhur me pagesën e kontributeve të fondit të 
sigurimit të papunësisë - ishte aq sa parashikohej në legjislacionin në fuqi, një e drejtë 
pasurore për qëllimet e Nenit 1 të Protokollit Nr. 1. Në rastin Klein (cituar më lart, § 43) 
është vërejtur se e drejta për përfitimin social në këtë rast, një pension i pagueshëm nga 
një skemë pensionesh avokatësh - ishte e lidhur me pagesën e kontributeve dhe, kur këto 
kontribute u bënë, një shpërblim nuk mund t’i mohohej personit në fjalë. Kontributet 
në fondin e pensioneve, pra, në rrethana të caktuara dhe sipas ligjit të brendshëm, 
mund të krijojnë një të drejtë pronësore (shih Kjartan Ásmundsson, cituar më lart, § 39, 
Apostolakis kundër Greqisë, nr 39574/07, §§ 28 dhe 35, 22 Tetor 2009, Bellet, Huertas 
dhe Vialatte kundër Francës (vendim), nr 40832/98, 40833/98 dhe 40906/98, 27 Prill 
1999, Skórkiewicz kundër Polonisë (vendim), nr 39860/98, 1 Qershor 1999 dhe Moskal 
kundër Polonisë, nr.10373 / 05, § 41, 15 Shtator 2009).

82.  Gjykata gjithashtu ka konsideruar se neni 1 i Protokollit nr. 1 nuk vendos asnjë kufizim 
mbi lirinë e Shteteve Kontraktuese për të vendosur nëse ka ose nuk ka ndonjë formë të 
skemës së sigurimeve shoqërore ose për të zgjedhur llojin ose shumën e përfitimeve për 
të siguruar (Shih Sukhanov dhe Ilchenko kundër Ukrainës, nr.68385/10 dhe 71378/10, 
§§ 35-39, 26 Qershor 2014, Kolesnyk kundër Ukrainës (vendim), nr. 57116/10, §§ 83, 89 
dhe 91, 3 Qershor 2014, dhe Fakas kundër Ukrainës (vendim), nr. 4519/11, §§ 34, 37-43, 
48, 3 Qershor 2014). Nëse, megjithatë, një Shtet Kontraktues ka në fuqi legjislacionin 
që parashikon pagesën si e drejtë e përfitimit të mirëqenies - qoftë e kushtëzuar apo jo 
në pagesën paraprake të kontributeve - legjislacioni duhet të konsiderohet se gjeneron 
një interes pronësor që bie në kuadër të nenit 1 të Protokollit Nr. 1 për personat që i 
plotësojnë kërkesat e saj (shih Stec dhe të tjerë (vendim), përmendur më lart, § 54).

83.  Në rrethana të caktuara, bërja e kontributeve të detyrueshme, për shembull në fondin e 
pensioneve ose skemën e sigurimeve shoqërore, mund të krijojë një të drejtë pronësie 
të mbrojtur me nenin 1 të Protokollit nr. 1 edhe para se kontribuesi të përmbushë të 
gjitha kushtet për të marrë aktualisht pensionin ose përfitim. Ky është rasti kur ekziston 
një lidhje e drejtpërdrejtë midis nivelit të kontributeve dhe përfitimeve të dhëna (shih 
Stec dhe të tjerë (vendim), përmendur më lart, § 43). Pagesa e kontributeve në fondin e 
pensioneve mundet në rrethana të caktuara të krijojë një të drejtë pronësore në një pjesë 
të këtij fondi dhe një modifikim i të drejtave të pensionit sipas një sistemi të tillë mund të 
krijojë në parim një çështje sipas Nenit 1 të Protokollit Nr. 1; Edhe nëse supozohet se neni 
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1 i Protokollit nr. 1 garanton për personat të cilët kanë paguar kontribute në një sistem 
të veçantë sigurimi të drejtën për të përfituar nga sistemi, nuk mund të interpretohet si e 
drejtë që ai person të pendohet për një shumë të caktuar ( Shih Müller kundër Austrisë, 
nr 5849/72, Raporti i Komisionit i 1 Tetorit 1975, DR 3, fq.25, § 30, cituar në T. kundër 
Suedisë, nr.10671/83, vendimi i Komisionit i 4 Marsit 1985, DR 42, f.229, në f. 232).

84.  Në lidhje me këtë, duhet të përsëritet që Neni 1 i Protokollit nr. 1 të Konventës nuk 
garanton, si të tillë, ndonjë të drejtë për një pension të një shume të caktuar (shih Kjartan 
Ásmundsson, cituar më lart, § 39) Shuma e një përfitimi zvogëlohet ose ndërpritet, kjo 
mund të përbëjë ndërhyrje në posedime që kërkon të arsyetohen (shih Valkov dhe të tjerë 
kundër Bullgarisë, nr.2033 / 04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495 / 04, 19497/04, 
24729/04, 171/05 dhe 2041/05, § 84, 25 Tetor 2011 dhe Grudić kundër Serbisë, nr. 
31925/08, § 72, 17 Prill 2012).

85.  Për të përcaktuar nëse ka pasur një ndërhyrje, shqyrtimi i Gjykatës do të përqendrohet 
në ligjin e brendshëm në fuqi në kohën e ndërhyrjes së supozuar (shih, si shembull nga 
ligji mbi kompensimin, Maurice kundër Francës [GC], numër 11810 / 03, § 67, GjEDNj 
2005 IX).

86.  Kur personi në fjalë nuk ka përmbushur (shih Bellet, Huertas dhe Vialatte, përmendur 
më lart), ose pushon së plotësuari, kushtet ligjore të përcaktuara në ligjin vendas për 
dhënien e ndonjë forme të veçantë të përfitimeve ose pensionit, nuk ka ndërhyrje me të 
drejtat sipas nenit 1 të Protokollit nr. 1 (shih Rasmussen kundër Polonisë, nr 38886/05, 
§ 71, 28 Prill 2009) ku kushtet kishin ndryshuar para se ankuesi të bëhej i përshtatshëm 
për një përfitim të veçantë (shih Richardson, cituar më sipër, § 17). Kur pezullimi ose 
zvogëlimi i pensionit nuk ishte për shkak të ndonjë ndryshimi në rrethanat personale 
të ankuesit, por ndryshimeve në ligj apo zbatimit të tij, kjo mund të rezultojë në një 
ndërhyrje në të drejtat sipas nenit 1 të Protokollit nr. 1 (shih Grudić , Cituar më lart, § 77).

87.  Në një numër rastesh Gjykata ka qenë e përgatitur të pranojë se dhënia e një përfitimi 
të pensionit, për të cilin ankuesi u hoq më pas, me arsyetimin se kushtet ligjore për një 
grant të tillë nuk ishin përmbushur për të filluar, mund të shkaktonin një zotërim për 
qëllimet e Protokollit (shih Moskal, cituar më lart, § 45 dhe Antoni Lewandowski kundër 
Polonisë, nr 38459/03, §§ 78 dhe 82, 2 Tetor 2012). Në një rast tjetër ai konsideroi se 
dështimi për të përmbushur një kusht (domethënë kërkesa e anëtarësimit në një shoqatë 
profesionale), i cili sipas ligjit kombëtar ishte një arsye e mjaftueshme për konfiskimin 
e një kërkese për pension, nuk arriti në përfundimin se kërkuesi nuk kishte posedim 
brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 (shih Klein, përmendur më lart, § 46). Po 
ashtu, Gjykata nuk e pengoi që të konstatohej se një ankues, aplikimi i të cilit për lejimin 
e të rriturve me aftësi të kufizuara ishte refuzuar për shkak të mos përmbushjes së kushtit 
të shtetësisë, kishte të drejtën materiale për qëllimet e Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 (Shih 
Koua Poirrez kundër Francës, nr. 40892/98, §§ 37-42, GjEDNj 2003-X). Në të kundërt, 
në një rast tjetër, fakti i thjeshtë se autoritetet publike kishin toleruar akumulimin e dy 
pensioneve dhe, kur lejohej, rimbursimi i kontributeve për njërën prej tyre, nuk krijonte 
një të drejtë të mbrojtur nga Protokolli (Shih Bellet, Huertas dhe Vialatte, cituar më lart).

88.  Fakti që një person ka hyrë dhe është pjesë e një sistemi shtetëror të sigurimeve 
shoqërore (edhe nëse një i detyrueshëm, sikurse në rastin konkret) nuk do të thotë 
domosdoshmërisht që ai sistem nuk mund të ndryshohet, as në kushtet e pranueshmërisë 
së (Shih, mutatis mutandis, Carson dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr 
42184/05, §§ 85-89, GjEDNj 2010 dhe Richardson, cituar më lart, § 17). Në të vërtetë, 
Gjykata ka pranuar mundësinë e ndryshimeve në legjislacionin e sigurimeve shoqërore 
të cilat mund të miratohen si përgjigje ndaj ndryshimeve shoqërore dhe pikëpamjeve në 
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zhvillim për kategoritë e personave që kanë nevojë për ndihmë sociale dhe gjithashtu 
për evoluimin e situatave individuale (shih Wieczorek k. Polonisë, nr. 18176/05, § 67, 8 
Dhjetor 2009).

89.  Kështu, siç mund të shihet nga jurisprudenca e mësipërme, ku kushtet e brendshme 
ligjore për dhënien e ndonjë forme të veçantë të përfitimeve ose pensioneve kanë 
ndryshuar dhe kur personi në fjalë nuk i plotëson terësisht ato për shkak të ndryshimit në 
këto kushte, shqyrtimi i kujdesshëm i rrethanave individuale të rastit - në veçanti, natyra 
e ndryshimit në kërkesë - mund të garantohet me qëllim që të verifikohet ekzistenca e 
një interesi privat të mjaftueshëm themelor, sipas ligjit kombëtar. Të tilla janë kërkesat 
e sigurisë juridike dhe sundimit të ligjit, të cilat i përkasin vlerave thelbësore që i japin 
Konventës. 
(c)  Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen ekzistuese

90.  Në fillim, Dhoma e Madhe vëren se në procedurat para saj, ankuesja u kthye në argumentin 
e saj të paraqitur para Dhomës lidhur me dyshimin e “situatës së vazhdueshme” të 
ndërhyrjes që e kishte origjinën në ndërprerjen e pensionit të aftësisë së kufizuar në vitin 
2010 (shih paragrafin 57 më lart). Megjithatë, Dhoma e Madhe gjithashtu vë në dukje 
se pasi vlerësoi se vendimi i Gjykatës së Punës të Nyíregyháza i 1 Prillit 2011 që hodhi 
poshtë kërkesën e ankueses ishte përfundimtar dhe se kërkesa në Gjykatën e Strasburgut 
ishte paraqitur pas periudhës gjashtë mujore. Për këtë arsye, Dhoma vlerësoi se ishte 
penguar, në pajtim me nenin 35 § 1 të Konventës, të shqyrtonte procedurën që çoi në 
vendimin e 1 Prillit 2011 (shih § 31 të vendimit të Dhomës). Prandaj, Dhoma e Madhe 
nuk ka juridiksion për të shqyrtuar procedurat që përfunduan me vendimin e 1 Prillit 
2011.

91.  Dhoma e Madhe, në përputhje me rrethanat, do të kufizojë shqyrtimin e saj lidhur me 
këtë çështje pasi kjo është shpallur e pranueshme nga Dhoma (shih K. dhe T. kundër 
Finlandës [GC], nr. 25702/94, § 141, GJEDNJ 2001-VII) përkatësisht ankesën e 
kërkueses që erdhi si rezultat i procedurave që filluan me kërkesën e ankueses për një 
pension invaliditeti të paraqitur më 20 Shkurt 2012 dhe që përfundoi me vendimin e 
Gjykatës Administrative dhe të Punës së Nyíregyháza të datës 20 Qershor 2013, në të 
cilën u gjet e papërshtatshme për një pension invaliditeti sipas rregullores 2012 për shkak 
të një periudhe të pamjaftueshme të mbulimit social (shih përshkrimin e procedurave 
përkatëse në paragrafët 19-23 më lart).

92.  Megjithatë në shqyrtim, edhe pse rezultati i proceseve që përfundoi me vendimin e 20 
Qershorit 2013 (shih paragrafin 23 më lart) ishte në përputhje me nenin 1 të Protokollit 
nr.1, Gjykata nuk u pengua të merrte parasysh faktet që kanë ndodhur para dhe pas 
vendimit të 1 Shkurtit 2010.

93.  Gjykata vëren se sistemi i ndihmave për aftësinë e kufizuar në fjalë, si në formën e tij 
para vitit 2012 ashtu dhe në atë të tanishëm, operon në thelb në bazë të dy kritereve 
kumulative të pranueshmërisë: (i) një “gjendje shëndetësore” për personat, gjendja e 
shëndetit dhe punësimit e të cilëve kërkohet, dhe (ii) një “kusht i kontributit”, i cili 
kërkon përmbushjen e një periudhe shërbimi të caktuar (siç është legjislacioni para vitit 
2012) ose në thelb një periudhë e mbuluar nga kontributi i sigurimeve shoqërore (shih 
paragrafët 28 dhe 29 më lart).

94.  Kështu, kur parashtruesi i kërkesës e plotësoi periudhën e kërkuar të shërbimit (në një 
datë të pa specifikuar, por më vonë deri më 2001) ajo përmbushi “kushtin e kontributit” 
siç parashihet në ligjin në fuqi në atë kohë; dhe, kur në vitin 2001 paaftësia e saj u 
përcaktua si tejkalim i nivelit të kërkuar, u plotësua edhe kriteri i dytë (“gjendja 
shëndetësore”). Prandaj, nga viti 2001 deri në 2009/10, domethënë, për gati dhjetë 
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vjet, ankuesja plotësoi të gjitha kushtet e pranueshmërisë për marrjen e pensionit të 
aftësisë së kufizuar si e drejtë (shih Stec dhe të tjerë (vendim), cituar më lart, § 51, 
cituar Në paragrafin 80 më lart). Vendimi për dhënien e pensionit të aftësisë së kufizuar 
në përputhje me dispozitat e Aktit të vitit 1997 dhe që formoi bazën e të drejtës së saj 
origjinale mund të konsiderohej si një “posedim ekzistues” (shih Kopecký, § 35 (c)). 
Më tej, duket e pamohueshme që gjatë gjithë kësaj periudhe, në bazë të aktit ligjor të 
përmendur, do të pritej një “pritshmëri e ligjshme” (ibid., § 47) për vazhdimin e marrjes 
së përfitimeve të aftësisë së kufizuar, nëse aftësia e kufizuar e saj vazhdon në shkallën e 
kërkuar, duke mos pasur asnjë mosmarrëveshje për interpretimin dhe zbatimin e drejtë 
të së drejtës së brendshme (ibid., § 50).

95.  Megjithatë, shtrohet pyetja nëse pritshmëria e ligjshme e ankueses ka ekzistuar ende më 
1 Janar 2012, kur legjislacioni ndryshoi kriteret e kontributit për përfitimin e aftësisë 
së kufizuar, duke zhveshur efektivisht efektin ligjor të faktit se ajo tashmë e kishte 
përmbushur “kushtin e kontributit”. Për shkak të këtij ndryshimi legjislativ, asaj i ishte 
mohuar pagesa e paaftësisë për shkak se nuk ishte e pranueshme sipas rregullave të reja 
të kontributit. Kjo situatë u riafirmua në rastin individual të ankueses, me forcë autoritare, 
me vendimin përfundimtar të Gjykatës Administrative dhe të Punës të Nyíregyháza, të 
miratuar më 20 Qershor 2013 (shih paragrafin 23 më lart). Vetëm nëse pritshmëria e saj 
legjitime vazhdon të ekzistojë deri më 1 Janar 2012, ky ndryshim legjislativ mund të 
konsiderohet të përbëjë një ndërhyrje në zotërimin e ankueses në kuptim të nenit 1 të 
Protokollit nr. 1.

96. Pozicionet e palëve ndryshuan bazuar nëse kërkesa e ligjshme e kërkueses për të marrë 
përfitimet e aftësisë së kufizuar sa herë që ishte e pranueshme (shih paragrafët 51, 55 dhe 
60 më lart) shuhej pas ndërprerjes së të drejtës së saj për pension në vitin 2010. Kështu, 
pyetja që duhet të përcaktohet nga Gjykata është nëse në vitin 2012, kur kërkuesja 
aplikoi për ndihmë për paaftësi në bazë të konstatimeve të reja se shëndeti i saj ishte i 
dëmtuar në masë të mjaftueshme, ajo ende kishte një pritje legjitime, duke përmbushur 
kriteret në praktikën e saj gjyqësore, për të marrë përfitime për paaftësi.

97. Gjatë shqyrtimit të kësaj pyetjeje, Gjykata nuk e sheh të nevojshme zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes ndërmjet palëve lidhur me faktin nëse shëndeti i kërkueses në të 
vërtetë ishte përmirësuar në periudhën në fjalë. Ajo vëren se, sipas mendimit të ekspertit 
të paraqitur më datë 16 Shkurt 2011 në Gjykatën e Punës (shih paragrafin 15 më lart), 
gjendja e saj nuk ishte përmirësuar dukshëm që nga viti 2007. Për më tepër, nuk ishte 
në mosmarrëveshje midis palëve nëse gjendja e saj mjekësore do të kishte bërë atë të 
ligjshme për përfitimin e aftësisë së kufizuar në vitin 2012, nëse ligji i ri nuk do të kishte 
hyrë në fuqi më herët atë vit. Në të vërtetë Qeveria madje konfirmoi se ky do të ishte 
rasti (shih paragrafët 22 dhe 60 më lart).

98.  Pyetja nëse ankuesja ende kishte një pritshmëri legjitime, duke përmbushur kriteret në 
jurisprudencën e Gjykatës, në kohën e hyrjes në fuqi të legjislacionit të ri në vitin 2012 
nuk mund të përgjigjet vetëm në bazë të atij legjislacioni. Arsyeja themelore për të 
tilla si pohimi është se parimet që përjashtojnë gjetjen e një ndërhyrjeje kur personi në 
fjalë pushon së plotësuari kushtet ligjore të përcaktuara në ligjin vendas, nuk mund të 
aplikohet mekanikisht në situata kur ankesa në mënyrë specifike ka të bëjë më shumë 
me ndryshimin e kushteve ligjore në fjalë.

99.  Prandaj, për të kufizuar shqyrtimin e Gjykatës në pyetjen nëse neni 1 i Protokollit nr. 1 
është i pazbatueshëm për shkak të mungesës së një baze ligjore vendase në vitin 2012 do 
të ishte e barabartë me anashkalimin me qëllim të thelbit të ankesës së kërkuesit, (Shih 
Lakićević dhe të Tjerë, përmendur më lart, § 70), duke asgjësuar bazën ligjore ekzistuese 
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të ndihmës së saj për aftësinë e kufizuar. Ndryshimi i ligjit në mënyrë efektive i imponohej 
një kategorie të caktuar personash të siguruar, duke përfshirë edhe ankuesen, një kusht, 
ardhja e të cilit nuk ishte parashikuar gjatë periudhës së përcaktuar kontribuuese dhe të 
cilën ata nuk mund ta plotësonin sapo të hyjë në fuqi legjislacioni i ri - një kombinim 
i elementeve që në fund të fundit është e vështirë të pajtohen me sundimin e ligjit. 
Gjykata thekson në këtë moment se Konventa ka për qëllim të garantojë të drejtat që janë 
“praktike dhe efektive” sesa teorike dhe iluzore (shih Perdigão kundër Portugalisë [GC], 
nr. 24768/06, § 68, 16 Nëntor 2010). Të vendosë se edhe pse një person ka kontribuar në 
një skemë sigurimi dhe ka përmbushur kërkesën e saj kontribuuese, ai ose ajo mund të 
privohet tërësisht nga pritja legjitime e përfitimeve eventuale do të qëndronin në mënyrë 
të pakëndshme me këtë parim.

100.  Siç u përmend më lart, një interes pronësor i njohur sipas ligjit të brendshëm - edhe nëse 
revokohet në rrethana të caktuara - mund të përbëjë një “posedim” për qëllimet e Nenit 
1 të Protokollit Nr. 1 (shih Beyeler, cituar më lart, § 105). Duke ndjekur një qasje të tillë, 
Gjykata ka shpallur Nenin 1 të Protokollit Nr. 1 të zbatueshëm në një numër rastesh 
kur ankuesit, në kohën që ata paraqitën kërkesën e tyre në Gjykatë, nuk përmbushin më 
kushtet e të drejtës së parashikuar në ligjin kombëtar për përfitimin në fjalë (shih, për 
shembull, Kjartan Ásmundsson, cituar më lart, § 40).

101. Një ekzaminim më nga afër është garantuar nëse, së paku deri në ndërhyrjen e supozuar 
legjislative në vitin 2012, ankuesja kishte një interes të mjaftueshëm themelor të 
pronësisë që kualifikohet si “posedim” për qëllimet e Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 (shih 
Paragrafi 79 më lart).

102.  Në lidhje me këtë, Gjykata vëren në veçanti se gjatë periudhës ndërhyrëse midis 
ndërprerjes së pensionit të aftësisë së kufizuar të ankuesit në vitin 2010 dhe paraqitjes së 
kërkesës së re të kontributit nga legjislatura në vitin 2012, ankuesja jo vetëm që vazhdoi 
të jetë pjesë e sistemit të sigurimeve shoqërore por gjithashtu vazhdoi të plotësonte 
kërkesën përkatëse të gjatësisë së shërbimit për përfitimet e aftësisë së kufizuar. Duke 
bashkëpunuar me autoritetet në çdo kohë dhe në mënyrë aktive dhe vazhdimisht duke 
ndjekur kërkesën për aftësinë e saj të kufizuar, ajo ka kaluar disa rishqyrtime periodike 
të gjendjes së saj në vitet 2011 dhe 2012; Më tej vlerësimet e tilla ishin planifikuar për 
Nëntor 2012, Prill dhe Shtator 2014 dhe Mars 2015.

103.  Në vendimin e saj të datës 1 Prill 2011, Gjykata e Punës e Nyíregyháza vuri në dukje 
se ankuesja kishte akumuluar 23 vjet dhe 71 ditë kohë shërbimi (shih paragrafin 16 më 
lart), e cila, vëren Gjykata, tejkalon periudhën minimale pesëvjeçare (para Kontingjenti) 
që garanton të paktën një përfitim të reduktuar të invaliditetit sipas Kodit Evropian të 
Sigurimeve Shoqërore dhe Konventave të ILO-s nr. 102 dhe 128 (shih paragrafin 42 
më lart). Për më tepër, ndërsa aprovoi tërheqjen e pensionit të aftësisë së kufizuar të 
ankueses nga 1 Shkurti 2010, Gjykata e Punës shprehimisht konfirmoi se një vlerësim 
i ri mjekësor mund të bëhej në vitin 2012 dhe tërhoqi vëmendjen e saj ndaj mundësisë 
për të bërë një aplikim të përtëritur nëse shëndeti i saj do të përkeqësohej (shih Paragrafi 
16 më lart).

104. Për më tepër, megjithëse për një kohë shkalla e aftësisë së kufizuar konsiderohej disi nën 
nivelin minimal të kërkuar (40% në Dhjetor 2009 dhe Prill 2011, pastaj 45% në Shtator 
2011, shih paragrafët 12 deri 17 më lart), në Dhjetor 2011, para fundit të periudhës 
së përmendur, ajo arriti në 50%, ashtu siç bëri përsëri në Shkurt të vitit 2012. Ishte e 
padiskutueshme që ky nivel i aftësisë së kufizuar do ta kishte kualifikuar ankuesin për 
përfitim invaliditeti në Shkurt të vitit 2012, në qoftë se nuk do të ishte për kërkesën e re 
për kontribut retroaktiv, e cila nuk u përmbush nga ana e saj. Ndërkohë, më 13 Dhjetor 
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2011, ajo ishte rekomanduar për rehabilitim dhe për kompensim shoqërues - një lloj 
përfitimi i lidhur ngushtë me pensionin e aftësisë së kufizuar (shih paragrafin 17 më lart) 
dhe u fut për të zëvendësuar pensionin e aftësisë së kufizuar për individët e aftë duke 
u rehabilituar. Megjithatë, autoritetet nuk e zbatonin këtë rekomandim. Sikur ta kishin 
bërë këtë, ankuesja do të mund të kishte marrë një përfitim më 31 Dhjetor 2011, gjë që 
do të kishte ndryshuar situatën e saj sipas ligjit të ri.

105. Gjykata përsërit se ankuesja kontribuoi në skemën e sigurimeve në baza të detyrueshme 
dhe i plotësonte kërkesat ligjore të përshtatshmërisë për përfitimet e aftësisë së kufizuar. 
Gjykata tashmë ka theksuar se kontributet në fondin e pensioneve mund të krijojnë, 
në rrethana të caktuara dhe sipas ligjit të brendshëm, të drejtën pronësore për qëllimet 
e nenit 1 të Protokollit nr. 1 (shih paragrafët 81 dhe 83 më lart) dhe konstaton se ato 
rrethana ekzistojnë në rastin aktual, duke pasur parasysh faktin se kontributi i saj ishte 
njohur si i mjaftueshëm më vonë deri më 1 Prill 2001 (shih paragrafin 11 më lart). Ajo 
mund të mbështetej në mënyrë të arsyeshme në premtimin e ligjit se ajo do të kishte 
të drejtën e përfitimeve të aftësisë së kufizuar sa herë që ajo të përmbushte kushtet e 
aplikueshme shëndetësore.

106. Në këto rrethana, Gjykata nuk konsideron se zvogëlimi i shkallës së aftësisë së kufizuar 
të ankueses në vitin 2009, ndërprerja rezultuese e pensionit të saj të aftësisë së kufizuar 
në vitin 2010 ose ndonjë faktor tjetër që ka të bëjë me statusin e saj të pensionit 
gjatë periudhës ndërhyrëse deri më 31 Dhjetor 2011 ishte i mjaftueshëm për të shuar 
pritshmërinë e saj legjitime se ajo do të merrte përfitimet e aftësisë së kufizuar nëse 
kjo aftësi e kufizuar përsëri do të arrinte nivelin e kërkuar. Përkundrazi, masat e marra 
nga autoritetet dhe vendimi i 1 Prillit 2011 në veçanti tregojnë se autoritetet vepruan 
në njohjen e plotë të statusit të siguruar të ankueses dhe prandaj kërkuesja mund të 
mbështetej në mënyrë të arsyeshme në legjislacionin në fuqi dhe kishte një pritshmëri 
legjitime për marrjen e një përfitimi të aftësisë së kufizuar nëse kushtet e statutit do të 
plotësoheshin. Siç pranohet nga qeveria, por për kushtet e reja të Aktit 2012 ajo do të 
kualifikohej për kompensimin e aftësisë së kufizuar në vitin 2013.

107.  Shkurtimisht, midis 2010 dhe 31 Dhjetorit 2011, ankuesja, edhe pse nuk mori një 
pension, vazhdoi të kishte një “pritshmëri legjitime”, të mbuluar nga nocioni “posedim” 
i  Nenit 1 të Protokollit Nr. 1. 

108.  Kur, pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri dhe duke u mbështetur në shëndetin e sapo vlerësuar 
dhe të dëmtuar mjaftueshëm, kërkuesi aplikoi ndihmë për aftësinë e kufizuar në vitin 
2012, ajo nuk bëri më shumë, sipas pikëpamjes së Gjykatës, sesa të kërkonte përsëri të 
përfitonte një pritshmëri legjitime ekzistuese që do të pajisej me një përfitim të sigurimit 
shoqëror, në vend që të ndjekë “pasjen” e një “posedimi”. Nuk ishte në mosmarrëveshje 
ndërmjet palëve se ankuesja do të kishte të drejtën për kompensimin për aftësinë e 
kufizuar nga data kur u vërtetua dëmtimi i saj shëndetësor në vitin 2012 për të tejkaluar 
pragun përkatës, nëse ligji i ri nuk do të hynte në fuqi herët atë vit. (Shih paragrafët 22 
dhe 60 më lart).

109. Ndërhyrja në fjalë, e cila rezultoi nga hyrja në fuqi e ligjit të ri që nga viti 2012, përbëhej 
nga refuzimi i plotë i kërkesës së ankuesit për kompensimin për aftësinë e kufizuar; me 
fjalë të tjera, është shkelur e drejta e saj për të nxjerrë përfitime nga skema e sigurimeve 
shoqërore në fjalë në atë mënyrë që ka rezultuar në zhvlerësimin e të drejtave të pensionit 
të saj.

 110.  Këto elemente janë të mjaftueshme që Gjykata të konstatojë se neni 1 i Protokollit nr. 
1 është i zbatueshëm në rastin në fjalë. Prandaj, kundërshtimi paraprak i Qeverisë lidhur 
me papajtueshmërinë ratione materiae me dispozitat e Konventës duhet të hidhet poshtë.
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111. Duke pasur parasysh këtë konkluzion, Gjykata konstaton se nuk është e garantuar që 
të trajtojë argumentet e mëtejshme të palëve që synojnë të sqarojnë natyrën e të drejtës 
kontestuese siç përshkruhet nga tekste të ndryshme ndërkombëtare.
3.  Pajtueshmëria me Nenin 1 të Protokollit 1
(a) Parimet e përgjithshme

112.  Një kusht thelbësor për një ndërhyrje në të drejtën e mbrojtur nga neni 1 i Protokollit nr. 
1, që konsiderohet i pajtueshëm me këtë dispozitë, është që ajo të jetë e ligjshme. Sundimi 
i ligjit, një nga parimet themelore të një shoqërie demokratike, është e natyrshme në të 
gjitha nenet e Konventës (shih Iatridis, cituar më lart, § 58, Wieczorek, cituar më lart, 
§ 58, dhe Vistiņš and Perepjolkins kundër Letonisë [ GC], nr.71243/01, § 96, 25 Tetor 
2012).

113.  Për më tepër, çdo ndërhyrje e një autoriteti publik në gëzimin paqësor të pasurisë mund 
të justifikohet vetëm nëse i shërben një interesi publik legjitim (ose të përgjithshëm). 
Për shkak të njohurive të drejtpërdrejta të shoqërisë dhe nevojave të tyre, autoritetet 
kombëtare në parim janë më mirë të vendosura se gjyqtari ndërkombëtar të vendosë se 
çfarë është “në interesin publik”. Sipas sistemit të mbrojtjes të përcaktuar nga Konventa, 
është pikërisht për autoritetet kombëtare që të bëjnë vlerësimin fillestar për ekzistencën 
e një problemi të masave të sigurisë që shqetësojnë publikun që ndërhyn në gëzimin 
paqësor të pasurisë. Nocioni i “interesit publik” është domosdoshmërisht i gjerë. Në 
veçanti, vendimi për të nxjerrë ligje në lidhje me përfitimet nga sigurimet shoqërore 
zakonisht do të përfshijë shqyrtimin e çështjeve ekonomike dhe sociale. Gjykata e 
konsideron të natyrshme që kufiri i vlerësimit në dispozicion të legjislaturës në zbatimin 
e politikave sociale dhe ekonomike duhet të jetë i gjerë dhe do të respektojë gjykimin e 
legjislativit për atë që është “në interes të publikut”, përveç nëse ky vendim është qartazi 
pa bazë të arsyeshme Shih, mutatis mutandis, Ish-Mbreti i Greqisë dhe të Tjerë kundër 
Greqisë [GC], nr. 25701/94, § 87, GJEDNJ 2000-XII, Wieczorek, cituar më lart, § 59, 
Frimu dhe të tjerë kundër Rumanisë (dhjet. 45311/11, 45581/11, 45583/11, 45587/1 dhe 
45588/11, § 40, 7 Shkurt 2012; Panfile k. Rumanisë (vendim), nr 13902/11, 20 Mars 
2012, dhe Gogitidze dhe të tjerë kundër Gjeorgjisë, nr. 36862/05, § 96, 12 Maj 2015).

114. Veçanërisht kjo është kështu, për shembull, kur miratohen ligjet në kontekstin e 
ndryshimit të regjimit politik dhe ekonomik (shih Valkov dhe të tjerë, cituar më lart, § 
91, miratimi i politikave për të mbrojtur kuletën publike (shih NKM kundër Hungarisë, 
(Shih Savickas dhe të tjerë kundër Lituanisë (vendim), nr. 66365/09, 15 Tetor 2013) ose 
të masave shtrënguese të nxitura (Shih Koufaki dhe ADEDY kundër Greqisë (vendim), 
nr. 57665/12 dhe 57657/12, §§ 37 dhe 39, 7 Maj 2013; shih gjithashtu da Conceição 
Mateus dhe Santos Januário kundër Portugalisë ( Nr. 62235/12 dhe 57725/12, § 22, 8 
Tetor 2013; da Silva Carvalho Rico kundër Portugalisë (vendim), § 37, nr. 13341/14, 1 
Shtator 2015).

115. Përveç kësaj, neni 1 i Protokollit nr. 1 kërkon që çdo ndërhyrje të jetë në përpjesëtim 
të arsyeshëm me qëllimin që kërkohet të realizohet (shih Jahn dhe të tjerë kundër 
Gjermanisë [GC], numër 46720/99, 72203/01 dhe 72552/01, §§ 81-94, GJEDNJ 2005-
VI). Bilanci i duhur nuk do të arrihet kur personi në fjalë bart një barrë individuale dhe 
të tepruar (shih Sporrong dhe Lönnroth kundër Suedisë, 23 Shtator 1982, §§ 69-74, Seria 
A 52, Kjartan Ásmundsson, cituar më lart, § 45, Sargsyan, cituar më lart, § 241, Maggio 
dhe të tjerë, cituar më lart, § 63, dhe Stefanetti dhe të tjerë, cituar më lart, § 66).

116. Në marrjen në konsideratë nëse ndërhyrja ka imponuar një ngarkesë të tepërt individuale, 
Gjykata do të ketë parasysh kontekstin e veçantë në të cilin paraqitet çështja, përkatësisht 
ajo e një skeme të sigurimit shoqëror. Skemat e tilla janë një shprehje e solidaritetit të një 
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shoqërie me anëtarët e saj të cenueshëm (shih Maggio dhe të tjerë, § 61, dhe Stefanetti 
dhe të tjerë, § 55, të cituara më lart, dhe gjithashtu mutatis mutandis, Goudswaard-Van 
der Lans kundër Holandës, Dhjetor), nr. 75255/01, GJEDNJ 2005-XI).

 117.  Gjykata rithekson që privimi i tërësisë së një pensioni ka të ngjarë të shkelë dispozitat 
e nenit 1 të Protokollit nr. 1 dhe se, anasjelltas, reduktime të arsyeshme për një pension 
ose përfitime të ngjashme nuk kanë të ngjarë të veprojnë kështu. Megjithatë, testimi i 
bilancit të drejtë nuk mund të bazohet vetëm në sasinë ose përqindjen e reduktimit të 
pësuar, në abstrakt. Në një numër rastesh Gjykata është përpjekur të vlerësojë të gjitha 
elementet përkatës kundrejt sfondit të veçantë (shih Stefanetti dhe të tjerë, cituar më lart, 
§ 59, me shembuj dhe referenca të tjera, shih gjithashtu Domalewski, kundër Polonisë 
(vendim), nr. 34610/97, GJEDNJ 1999 V). Duke vepruar kështu, Gjykata i ka kushtuar 
rëndësi faktorëve të tillë si natyra diskriminuese e humbjes së të drejtës (shih Kjartan 
Ásmundsson, cituar më lart, § 43); Mungesa e masave kalimtare (shih Moskal, cituar 
më lart, § 74, ku parashtruesi i kërkesës u përball, praktikisht nga një ditë në tjetrën, me 
humbjen totale të pensionit të saj të parakohshëm, i cili përbënte burimin e saj të vetëm 
të të ardhurave dhe me perspektivat e vagëta për të qenë në gjendje të përshtaten me 
ndryshimin); (Shih Klein, cituar më lart, § 46), si dhe besimin e mirë të ankueses (shih 
Moskal, cituar më lart, § 44).

118.  Një konsideratë e rëndësishme është nëse e drejta e ankueses për të përfituar nga skema 
e sigurimeve shoqërore në fjalë është shkelur në një mënyrë që çon në dëmtimin e të 
drejtave themelore të pensionit të tij ose të saj (shih Domalewski, cituar më lart, Kjartan 
Ásmundsson, cituar më lart , § 39, Wieczorek, cituar më lart, § 57, Rasmussen, cituar më 
lart, § 75, Valkov dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 91 dhe 97, Maggio dhe të tjerë, cituar 
më lart, § 63, dhe Stefanetti dhe të tjerë, § 55).
 (b)  Zbatimi i këtyre parimeve në rastin aktual

119. Në rastin konkret, palët kanë pasur dallime nëse ndërhyrja në të drejtën pronësore të 
ankueses ishte “subjekt i kushteve të parashikuara me ligj” në kuptim të fjalisë së dytë 
të paragrafit të parë të nenit 1 të Protokollit nr. 1 dhe nëse ishte e mundur të identifikohej 
një qëllim legjitim i ndjekur nga ai.

120. Gjykata vëren se ndërhyrja konsiston në legjislacionin specifik të paraqitur që nga viti 
2012 dhe në zbatimin e tij në rastin në fjalë. Prandaj është pritshmëri që ndërhyrja është 
në përputhje me kërkesat e ligjshmërisë që përmban dispozita e mësipërme.

121. Gjykata më tej konsideron se ndërhyrja e ankueses ndjek interesin e përbashkët në 
mbrojtjen e kuletës publike, me anë të racionalizimit të sistemit të përfitimeve të 
sigurimeve shoqërore të lidhura me aftësinë e kufizuar.

122. Sa i përket proporcionalitetit të ndërhyrjes, Qeveria e paditur ka ofruar pak komente.
123.  Gjykata vëren se paditësi i është nënshtruar privimit të plotë të çdo të drejte, në vend të 

një reduktimi proporcional të përfitimeve të saj, siç është, për shembull, duke llogaritur 
proporcionin e ndihmës në bazë të ditëve ekzistuese dhe të munguara të mbulimit social 
(Shih Kjartan Ásmundsson, §§ 44-45, Lakićević, § 72, dhe, ndryshe, Richardson, § 
24; dhe Wieczorek, § 71, të gjitha të cituara më lart), duke pasur parasysh faktin se 
mbulimi i sigurimeve shoqërore të saj ishte vetëm 148 ditë më pak se shtrirja kohës së 
kërkuar. Ky element merr rëndësi të veçantë duke pasur parasysh faktin se ankuesja nuk 
kishte ndonjë të ardhur tjetër të konsiderueshme për të jetuar (shih paragrafin 25 më 
lart, krahaso gjithashtu Kjartan Ásmundsson, cituar më lart, § 44) dhe se duket se kishte 
vështirësi në ndjekjen e një punësimi fitimprurës dhe i përkiste grupit të pambrojtur të 
personave me aftësi të kufizuara (Shih Alajos Kiss kundër Hungarisë, nr 38832/06, § 
42, 20 maj 2010). 

Gjykata me të vërtetë është e ndërgjegjshme për karakteristikat e veçanta të llojit 
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të pensionit në fjalë. Megjithëse, siç u përmend më lart, kërkuesja u rekomandua për 
rehabilitim në Dhjetor 2011, rehabilitimi nuk ishte ndërmarrë dhe asaj nuk iu ofrua 
kompensimi përkatës (shih paragrafët 17 dhe 104 më lart).

124.  Në dritën e konsideratave të mësipërme, Gjykata është e mendimit se masa e kontestuar, 
megjithëse kishte për qëllim mbrojtjen e kuletës publike duke përmirësuar dhe 
racionalizuar skemën e përfitimeve të aftësisë së kufizuar, përbëhej nga legjislacioni 
i cili, në rrethana, nuk arriti të krijojë një balancim të drejtë midis interesave në fjalë. 
Këto konsiderata nuk mund të justifikojnë legjislacionin më efekt retrospektiv dhe pa 
masa kalimtare që korrespondojnë me situatën e caktuar (shih Moskal, cituar më lart, 
§§ 74 dhe 76; shih gjithashtu vendimin e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian 
Baka kundër Hungarisë [GC], nr. 20261/12, § 69, 23 Qershor 2016), duke sjellë si 
pasojë privimin e kërkesës legjitime të kërkueses që ajo të merrte përfitime për paaftësi. 
Një ndërhyrje e tillë themelore me të drejtat e kërkueses nuk është në përputhje me 
ruajtjen e një ekuilibri të drejtë midis interesave në fjalë (shih, mutatis mutandis, Pressos 
Compania Naviera S.A. dhe të Tjerë, cituar më lart, § 43)

126.  Prandaj, Gjykata konsideron se nuk ka lidhje të arsyeshme të proporcionalitetit midis 
qëllimit të ndjekur dhe mjeteve të zbatuara. Prandaj, konstaton se, pavarësisht dallimit të 
gjerë të vlerësimit të Shtetit në këtë fushë, kërkuesja duhej të mbante një barrë të tepërt 
individuale (shih Kjartan Ásmundsson, cituar më lart, § 45), duke shkaktuar shkelje të 
të drejtave të saj sipas nenit 1 të Protokollit nr. 1.

127. Duke arritur këtë përfundim, nuk ka asnjë arsye që Gjykata të marrë në konsideratë 
argumentin alternativ të ankuesit bazuar në nenin 8 të Konventës (shih paragrafin 59 
më lart).

II. ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

128.  Neni 41 I Konventës parashikon:
“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.”

A.  Dëmi

129.  Ankuesja ka kërkuar 13,185 euro (EUR) në lidhje me dëmin financiar, shuma e të cilave 
korrespondon me përfitimin e paaftësisë së pazgjidhur prej 68 muajsh. Për më tepër, ajo 
pretendoi 6,000 euro për dëmin jo-financiar.

130. Qeveria i kundërshtoi këto pretendime.
131. Gjykata nuk mund të spekulojë për shumën e përfitimit të aftësisë së kufizuar që do 

t’i ishte disbursuar parashtrueses së kërkesës nëse shkelja nuk do të kishte ndodhur. 
Prandaj ai i jep asaj një shumë të barabartë prej 10,000 eurosh në lidhje me dëmin 
financiar të pësuar. Për më tepër, ajo konsideron se ankuesja duhet të ketë pësuar një 
dëm jo financiar për shkak të vuajtjes së dhimbjeve të shkaktuara dhe t’i japë asaj, në 
bazë të kapitalit, 5,000 euro lidhur me këtë kre.

B.  Kosto dhe shpenzime

132. Ankuesja gjithashtu pretendoi 19,220 EUR, përfshirë tatimin mbi vlerën e shtuar 
(TVSH), për kostot dhe shpenzimet e bëra para Gjykatës. Kjo shumë korrespondon me 
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121.5 orë punë ligjore dhe 19.9 orë pune ndihmëse, të faturuara nga avokatët e saj dhe 
stafi i tyre me tarifa në orë prej 150 eurosh (përfshirë TVSH) për tarifat e avokatëve dhe 
50 euro (përfshirë TVSH) për ndihmësit ligjorë.

133. Qeveria e kundërshtoi këtë kërkesë.
134. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një ankues ka të drejtën e rimbursimit të kostove 

dhe shpenzimeve vetëm për aq sa është treguar se këto janë bërë në të vërtetë dhe 
domosdoshmërisht dhe janë të arsyeshme për sasinë. Në rastin në fjalë, duke pasur 
parasysh dokumentet në posedim dhe kriteret e mësipërme, Gjykata e konsideron të 
arsyeshme të japë shumën prej 15,000 euro që mbulon kostot në të gjitha krerët, më pak 
se 2,204.95 euro, që korrespondon me shumat totale të paguara për avokatët nën skemën 
e ndihmës juridike të Këshillit të Evropës në lidhje me procedurat para Dhomës dhe 
Dhomës së Madhe; Shuma që do të jepet është 12,795.05 euro.

C.  Interesi i munguar

135. Gjykata e konsideron të përshtatshme që norma e interesit të vonuar duhet të bazohet 
në normën marzhinale të huadhënies të Bankës Qendrore Evropiane, ndaj së cilës duhet 
shtuar tre pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA,

1. Bashkon me meritat, njëzëri, kundërshtimin paraprak të Qeverisë;
2.   Vendos me nëntë vota pro dhe tetë kundër, se Neni 1 i Protokollit nr. 1 të Konventës 

është i zbatueshëm dhe prandaj hedh poshtë kundërshtimin paraprak të Qeverisë; 
4.   Vendos me nëntë vota pro dhe tetë kundër,

(a)  se shteti i paditur duhet të paguajë ankuesin, brenda tre muajve, shumat në vijim, 
që do të konvertohen në monedhën e shtetit të paditur sipas normës së aplikueshme 
në datën e shlyerjes:
(i) 10,000 EURO (dhjetë mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e ngarkueshme, 

në lidhje me dëmin material;
(ii)   5,000 EURO (pesë mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e ngarkueshme, 

në lidhje me dëmin jo financiar;
(iii) 12,795.05 EURO (dymbëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë euro e 

5 cent), plus çdo taksë që mund të jetë e ngarkueshme, në lidhje me kostot dhe 
shpenzimet;

(b)  që nga skadimi i tre muajve të sipërpërmendur deri në shlyerje, interesi i thjeshtë 
do të paguhet mbi shumat e mësipërme me një normë të barabartë me normën e 
kreditimit margjinal të Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së mospagimit 
plus tre pikë përqindjeje;

5.   Hedh poshtë, njëzëri, pjesën e mbetur të kërkesës së ankueses për një shpërblim të 
drejtë.

Bërë në gjuhën angleze dhe në frëngjisht, dhe u dorëzua në një seancë dëgjimore në 
Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Strasburg më 13 Dhjetor 2016.

Søren Prebensen Guido Raimondi 
       Zëvendës Regjistër Kryetar
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Në pajtim me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
ankesat e mëposhtme janë bashkëngjitur këtij vendimi:

(A)  mendimin pajtues të gjyqtarit Wojtyczek;
(B)  opinion i përbashkët i gjyqtarëve Nußberger, Hirvelä, Bianku, Yudkivska, Møse, 

Lemmens dhe O’Leary.
G.R. 

S.C.P.

OPINION PAJTUES I GJYQTARIT WOJTYCZEK

1.   Kam votuar për gjetjen e një shkelje të Konventës në rastin në fjalë; Megjithatë, unë 
me respekt nuk pajtohem me arsyetimin e vendimit. Po ashtu, pajtohem me mënyrën 
në të cilën opinioni i pakicës së tetë gjyqtarëve ka paraqitur praktikën ekzistuese që 
përcakton parimet e përgjithshme që kanë të bëjnë me mbrojtjen e pasurisë sipas nenit 1 
të Protokollit nr. 1. Sidoqoftë, në rastin në fjalë i zbatoj këto parime të përgjithshme në 
mënyrë të ndryshme ndaj kolegëve të mi në pakicë. Për më tepër, tetë kolegët e pakicës 
konsiderojnë se këto parime duhet të zbatohen ashtu siç qëndrojnë. Sipas mendimit tim, 
parimet e vendosura kërkojnë shtesa dhe sqarime të caktuara, të cilat do të përpiqem 
t’i ekspozoj më poshtë. Sidoqoftë, arsyetimi bazohet në parime të hedhura poshtë me 
vendosmëri nga nëntë gjyqtarë, gjë që zvogëlon autoritetin e gjykimit dhe kuptimin e tij 
praktik.

2.  Praktika ekzistuese e Gjykatës për pritshmërinë legjitime është e vështirë për t’u kuptuar, 
për shkak të mungesës së saktësisë dhe mospërputhjeve (krahasoni, për shembull, 
vlerësimin kritik të bërë nga M. Sigron, pritshmëritë legjitime sipas nenit 1 të Protokollit 
nr. 1 të Konventës Evropiane Për të Drejtat e Njeriut, Kembrixh-Antwerp-Portland: 
Intersentia 2014, f. 96 97). Më vjen keq të them se parimet e përgjithshme të zhvilluara 
në arsyetimin e gjykimit të tanishëm shërbejnë vetëm për të ngurtësuar gjendjen aktuale 
të konfuzionit. Në veçanti, nocioni i pritshmërisë legjitime mbi të cilat bazohet arsyeja 
duket e paqartë ashtu si dhe marrëdhënia e saj me nocionet e të drejtës, pretendimi dhe 
interesi i mbrojtur ligjërisht nuk është i qartë. 

3.   Pa hyrë në detaje, dëshiroj të përshkruaj shkurtimisht se si e perceptoj marrëdhënien 
midis dy koncepteve themelore: të drejtat subjektive dhe pritshmërinë ligjore.

Një e drejtë subjektive, sipas definicionit, i jep të drejtën mbajtësit të së drejtës 
lidhur me disa mënyra sjelljeje të caktuara nga ana e obliguesit të të drejtës në favor të 
tij. Në përgjithësi, të drejtat subjektive janë kërkesa të zbatueshme. Jo vetëm që mbajtësi 
i të drejtës do të ketë pritshmëri lidhur një sjellje të caktuar (të ardhshme) nga obliguesi 
i të drejtës, por ai gjithashtu mund ta kërkojë atë dhe, nëse është e nevojshme, të përdorë 
mjetet juridike që shkaktojnë një procedurë përmbarimi. Duhet të theksohet në këtë 
kontekst që pretendimet të drejtës private që rrjedhin nga kontratat ose shkeljet ligjore 
janë zakonisht të drejta subjektive, edhe nëse data për të cilën ato janë të detyrueshme 
është ende në të ardhmen.

Një pritshmëri legjitime është një pozicion ligjor i një subjekti juridik i cili mund 
të presë, në rrethana specifike faktike dhe ligjore, një sjellje të caktuar nga një organ 
shtetëror ose një subjekt tjetër ligjor. Nocioni i pritshmërisë legjitime është i dobishëm 
në përshkrimin e pozicioneve ligjore që nuk kanë statusin e të drejtave subjektive në 
atë që gëzojnë mbrojtje më të dobët. Nëse dikush mund të pretendojë diçka kundër një 
subjekti ligjor, nuk ka nevojë të thuhet që dikush mund të presë atë gjë nga subjekti 
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ligjor i dhënë. Përdorimi i termit “pritshmëri legjitime” në lidhje me pretendimet e 
zbatueshme krijon konfuzion.

Nocioni i pritshmërive legjitime është veçanërisht i dobishëm në ligjin e sigurimeve 
shoqërore. Në këtë degë të ligjit, marrja e të drejtave subjektive është një proces i 
gjatë, i cili fillon me hyrjen në sistem në lidhje me disa përfitime dhe përfundon me 
përmbushjen e të gjitha kritereve të përcaktuara me ligj. Një person që përmbush vetëm 
kritere të caktuara mund të ketë një shpresë për marrjen e të drejtës subjektive sapo të 
përmbushen të gjitha kriteret. Sa më afër përmbushjes së të gjitha kritereve, aq më e 
fortë është pritshmëria e tij.

Një e drejtë subjektive nënkupton një përcaktim të saktë të: (i) mbajtësit të së 
drejtës; (Ii) obliguesi i së drejtës dhe (iii) detyrimet e tij, si dhe (iv) kushtet e sakta në të 
cilat këto detyrime duhet të përmbushen. Një pritshmëri legjitime korrespondon me një 
situatë në të cilën detyrimet e ardhshme lidhen me pritshmërinë janë përcaktuar me më 
pak saktësi ose janë subjekt i disa paqartësive në lidhje me qëllimin ose natyrën e tyre të 
saktë. Duke tërhequr një vijë të qartë të demarkacionit midis të drejtave subjektive dhe 
pritjeve të ligjshme mund të jetë problematike në raste të caktuara. Në veçanti, vendosja 
nëse një detyrim ligjor i vendosur ndaj një subjekti juridik në favor të një subjekti tjetër 
ligjor është mjaft i saktë për t’u kualifikuar si një e drejtë subjektive e këtij të fundit, 
ose duhet të konsiderohet se nuk përmbush këtë kriter dhe për këtë arsye justifikon 
kualifikimin si një pritshmëri legjitime, mund të jetë e hapur për mosmarrëveshje 
ndërmjet avokatëve të arsyeshëm. Në çdo rast, mbrojtja e pritshmërisë legjitime shtrin 
mbrojtjen e individit përtej qëllimit të mbrojtjes së të drejtave të tij subjektive.

Nocioni i pritshmërisë legjitime është veçanërisht i dobishëm në ligjin e sigurimeve 
shoqërore. Në këtë degë të ligjit, marrja e të drejtave subjektive është një proces i 
gjatë, i cili fillon me hyrjen në sistem në lidhje me disa përfitime dhe përfundon me 
përmbushjen e të gjitha kritereve të përcaktuara me ligj. Një person që përmbush vetëm 
kritere të caktuara mund të ketë një pritshmëri për marrjen e të drejtës subjektive sapo 
të përmbushen të gjitha kriteret. Sa më afër përmbushjes së të gjitha kritereve, aq më e 
fortë është pritshmëria e tij.

Një e drejtë subjektive nënkupton përcaktim të saktë të: (i) mbajtësit të së drejtës; 
(Ii) obliguesit të së drejtës dhe (iii) detyrimet e tij, si dhe (iv) kushtet e sakta në të cilat 
këto detyrime duhet të përmbushen. Një pritshmëri e ligjshme korrespondon me një 
situatë në të cilën detyrimet e ardhshme që lidhen me pritshmërinë janë përcaktuar me 
më pak saktësi ose janë subjekt i disa paqartësive në lidhje me qëllimin ose natyrën 
e tyre të saktë. Duke tërhequr një vijë të qartë të demarkacionit midis të drejtave 
subjektive dhe pritshmërive legjitime në raste të caktuara mund të jetë problematike. 
Në veçanti, vendosja nëse një detyrim ligjor i vendosur ndaj një subjekti juridik në 
favor të një subjekti tjetër ligjor është mjaft i saktë për t’u kualifikuar si një e drejtë 
subjektive e këtij të fundit, ose duhet të konsiderohet se nuk përmbush këtë kriter dhe 
për këtë arsye justifikon kualifikimin si një pritshmëri legjitime, mund të jetë e hapur për 
mosmarrëveshje ndërmjet avokatëve të arsyeshëm. Në çdo rast, mbrojtja e pritshmërive 
legjitime shtrin mbrojtjen e individit përtej qëllimit të mbrojtjes së të drejtave të tij 
subjektive.

Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të theksohet se të drejtat subjektive mund të 
ndryshojnë në lidhje me fuqinë e mbrojtjes së tyre. Ngjashëm, niveli i bindjes subjektive 
të bartësve të së drejtës - bazuar në legjislacionin dhe deklaratat zyrtare - që të drejtat 
e tyre duhet dhe do të respektohen mund të ndryshojnë. Të dy elementet - bindja 
subjektive dhe mbrojtja objektive - bashkëveprojnë. Nga njëra anë, forca e garancive 
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që u jepen mbajtësve të të drejtave nuk duhet të injorohet kur vlerësohet niveli i kërkuar 
i mbrojtjes së një të drejte. Nga ana tjetër, forca e mbrojtjes aktuale përcakton edhe 
nivelin e bindjeve dhe pritshmërisë subjektive të bartësve të të drejtave.

4.   Vendimi (në paragrafin 79) shpjegon thelbin e qasjes që nënvizon konkluzionet e tij në 
këtë mënyrë: 

“Pavarësisht shumëllojshmërisë së shprehjeve në praktikën gjyqësore duke iu 
referuar kërkesës së një baze ligjore vendase që gjeneron një interes pronësor, drejtimi  
i tyre i përgjithshëm mund të përmblidhet si më poshtë: për njohjen e një posedimi që 
konsiston në një pritshmëri legjitime, ankuesi duhet të ketë një të drejtë të arsyeshme e 
cila, duke zbatuar parimin e parashtruar në paragrafin 52 të Kopecký, nuk mund të mos 
i përmbahet një interesi privat të mjaftueshëm, themelor, sipas ligjit kombëtar.”

Është e vështirë për të kuptuar këtë deklaratë. Së pari, nuk është e qartë nëse 
pritshmëria dhe e drejta e përmendur për të mbrojtur ndaj organeve shtetërore të njëjta 
ose të ndryshme (shih § 6 më poshtë). Së dyti, nëse një subjekt ligjor ka një të drejtë 
të sigurt që e mbron atë kundër një organi shtetëror, atëherë cila është vlera e shtuar e 
kualifikimit të pozitës së tij ligjore si një pritshmëri të ligjshme kundrejt këtij organi të 
njëjtë? Së treti, nëse një subjekt ligjor ka një të drejtë të arsyeshme përballë një organi 
shtetëror, si mund të mos ketë këtë pozicion juridik të një interesi privat të mjaftueshëm, 
të bazuar në ligjin kombëtar? E drejta ekzistuese ekziston vetëm nëse ekziston një 
interes i mjaftueshëm substancial, sipas ligjit kombëtar. Nga ana tjetër, jo çdo interes 
ligjor mbrohet nga një e drejtë subjektive.

Për më tepër, arsyetimi i mëpasshëm që lidhet me pozitën specifike ligjore të 
ankuesit në rastin në fjalë (shih paragrafët 95 deri 111) nuk i referohet koncepteve të 
paraqitura në paragrafin 79. Ai jep përshtypjen se pozita e saj konsiderohet jo si një 
pohim por si një pritshmëri legjitime që gëzon mbrojtje më të dobët sesa një e drejtë 
subjektive.

Sipas mendimit tim, fusha e nocionit të posedimit në nenin 1 të Protokollit nr. 1 
kufizohet në të drejtat subjektive (me vlerë financiare) dhe nuk përfshin pritshmërinë 
legjitime të cilat nuk janë të bazuara në të drejtat subjektive (shih § 4 të mendimit 
mospajtues nga tetë gjykatësit e pakicës).

5.   Kategoria e posedimit në kuptim të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 është jashtëzakonisht e 
ndryshme dhe përfshin të drejtat subjektive të natyrave shumë të ndryshme. Ai përfshin, 
ndër të tjera, pronësinë e mallrave të luajtshme dhe të paluajtshme, të drejta të tjera reale 
të mbrojtura, të drejta të pronës intelektuale dhe të drejta të tjera pasurore në mallra jo 
materiale, asete private që rrjedhin nga kundërvajtje ose kontrata me persona të tjerë që 
rrjedhin nga e drejta për përfitimet e sigurimeve shoqërore. Forca e tyre dhe shkalla e 
mbrojtjes duhet të ndryshojnë domosdoshmërisht, varësisht nga natyra e tyre dhe pesha 
e vlerave në të cilat ato janë themeluar.

6.   Një nga vështirësitë kryesore në zbatimin e Nenit 1 të Protokollit nr. 1 lidhet me 
artikulimin ndërmjet ligjit të brendshëm dhe Konventës. Në mënyrë që të përcaktohet 
nëse ka një posedim, duhet të analizohet e drejta e brendshme (shih paragrafin 89 të 
vendimit dhe § 10 të opinionit kundërthënës). Posedimi është një e drejtë subjektive, e 
përcaktuar me ligjin vendas. Ekziston vetëm nëse ekziston në ligjin vendas dhe ekziston 
vetëm në atë masë që ajo njihet në ligjin vendas. Ligji i brendshëm në veçanti përcakton 
mbajtësin e së drejtës, obliguesit e së drejtës, përmbajtjen e së drejtës dhe qëllimin e 
detyrimeve lidhur me këtë të drejtë, si dhe mjetet dhe shkallën e mbrojtjes. Rëndësia e 
këtij elementi të fundit nuk duhet të nënvlerësohet, pasi bashkë-përcakton, së bashku me 
elementë të tjerë, përmbajtjen e vetë të drejtës. Një e drejtë ekziston si e drejtë me një 
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forcë të caktuar. Disa të drejta janë të pakushtëzuara dhe gëzojnë mbrojtje të fortë, duke 
përfshirë mbrojtjen kundër ligjvënësit, ndërsa disa të drejta janë të pasigurta dhe gëzojnë 
mbrojtje të dobët, veçanërisht kundrejt ligjvënësit.

Është e pakontestueshme se, sipas praktikës gjyqësore të Gjykatës, Konventa nuk 
u jep të drejta përfitimeve të veçanta të sigurimeve shoqërore (shih paragrafin 82 të 
vendimit dhe § 13 të mendimit të kundërshtues). Më në përgjithësi, Konventa nuk krijon 
posedime të veçanta. Në parim, ligjvënësi është i lirë të vendosë nëse një interes specifik 
do të mbrohet nga të drejtat subjektive (posedimet në kuptim të nenit 1 të Protokollit nr. 
1). Nëse ligjvënësi është i lirë të krijojë pasuri, atëherë është logjike të njihet se është 
gjithashtu e lirë të përcaktohet fuqia e mbrojtjes së një të drejte. Nëse ligjvënësi ishte i 
lirë të mos i jepte të drejtën specifike, atëherë a ka ndonjë arsye që të thotë se nuk mund 
të japë një të drejtë të pasigurt dhe të kushtëzuar? Nëse Konventa nuk kërkon që të jepet 
një e drejtë e veçantë, a ndalon dhënien e kësaj të drejte si një e drejtë e dobët? Për më 
tepër, shpesh ekzistojnë baza serioze në një shtet që rregullohet nga rregulli me ligj për 
të dhënë vetëm të drejta të dobëta që gëzojnë mbrojtje të kufizuar, për hir të mbrojtjes 
së vlerave të tjera themelore.

Në parim, Konventa mbron zotërimet siç përcaktohet në ligjin vendas. Posedimi 
mbrohet nëse ekziston dhe në atë masë që ekziston. Me fjalë të tjera, Konventa nuk 
i shndërron asnjë të drejtë në të drejta. Në mënyrë të ngjashme, do të ishte logjike të 
konkludohej se nuk duhet t’i konvertojë të drejtat të dobëta në të drejta të forta, kërkesa 
jo të zbatueshme në pretendimet e zbatueshme dhe asetet toksike në ato të shëndetshme.

Në anën tjetër, nëse pasuritë mbrohen sipas Konventës vetëm për masën në të cilën 
ato ekzistojnë dhe gëzojnë mbrojtje sipas ligjit të brendshëm, atëherë efekti praktik i nenit 
1 të Protokollit nr. 1 do të ishte jashtëzakonisht i reduktuar. Roli i Gjykatës do të ishte 
kontrollimi vetëm nëse ligji i brendshëm ekzistues është zbatuar në mënyrë korrekte. 
Mund të ketë rrethana të veçanta kur një posedim i dobët sipas ligjit të brendshëm mund 
të kërkojë mbrojtje më të fortë sipas Konventës. Një transformim i tillë i një të drejte të 
dobët në një më të fortë në bazë të Konventës duhet gjithmonë të trajtohet në mënyrë 
eksplicite dhe të arsyetohet nga Gjykata.

Transformimi i një të drejte të dobët në një të fortë mund të justifikohet, veçanërisht 
nëse e drejta e njohur në ligjin vendas mund të kufizohet ose tërhiqet, me kusht që të 
respektohet parimi i proporcionalitetit. Zbatimi i këtij parimi kërkon një balancim të 
vlerave. Pesha e vlerave të ndryshme sipas Kushtetutës kombëtare dhe Konventës mund 
të ndryshojnë, prandaj rezultati i aktit balancues mund të jetë i ndryshëm. Roli i Gjykatës 
është të sigurojë që në balancimin e vlerave Palët e Larta Kontraktuese nuk tejkalojnë 
kufijtë e vlerësimit të tyre, për shembull duke ulur në mënyrë të tepruar peshën e vlerave 
të mbrojtura nga Konventa.

Çështja është edhe më e komplikuar në atë që ligji vendor ka një strukturë hierarkike. 
Një e drejtë e njëjtë mund të gëzojë mbrojtje të fortë kundër autoriteteve administrative 
dhe mbrojtje të dobët kundër ligjvënësit. Për më tepër, pozicioni ligjor i një subjekti ligjor 
mund të kombinojë një të drejtë subjektive në krahasim me autoritetet administrative 
me një pritshmëri legjitime vis-à-vis të ligjvënësit. Problemet më të komplikuara ligjore 
rrjedhin nga pabarazia e mbrojtjes vis-à-vis administratës dhe ligjvënësit.

Nëse ndërhyrja në një të drejtë subjektive është e natyrës legjislative, atëherë 
lind pyetja nëse e drejta është e mbrojtur kundër ligjvënësit. Nëse nuk ekziston qartë 
mbrojtja e të drejtës së një subjekti ligjor kundrejt ligjvënësit në sistemin ligjor vendas, 
atëherë Gjykata nuk duhet të konvertojë një të drejtë të tillë, të mbrojtur vetëm kundrejt 
autoriteteve administrative dhe pushtetit gjyqësor, në një mbrojtje të ofertës së drejtë 
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edhe kundrejt pushtetit legjislativ, përveç nëse ka arsye të veçanta për ta bërë këtë dhe 
veçanërisht nëse pesha e vlerave kontradiktore sipas Konventës ndryshon nga pesha e 
vlerave sipas Kushtetutës kombëtare.

7.   Të drejtat subjektive ndaj përfitimeve të sigurimeve shoqërore janë posedime brenda 
kuptimit të nenit 1 të Protokollit nr. 1. Revokimi i plotë ose kufizimi i një të drejte të tillë 
subjektive përbën ndërhyrjen në zotërim dhe duhet të përmbushë kriteret e përcaktuara 
në Konventë. Një ndërhyrje e tillë duhet të ketë një bazë ligjore në ligjin vendas dhe të 
respektojë parimin e proporcionalitetit.

Është e rëndësishme të theksohet se pika e nisjes për identifikimin e posedimit dhe 
të ndërhyrjes është legjislacioni në fuqi para ndërhyrjes. Ajo që ka rëndësi është nëse 
një subjekt ligjor kishte një të drejtë subjektive (ose një kërkesë të ekzekutueshme) para 
datës së ndërhyrjes.

Shkalla e mbrojtjes së të drejtave të sigurimeve shoqërore sipas nenit 1 të Protokollit 
nr. 1 duhet të varet nga disa faktorë. Siç thuhet në mënyrë të drejtë në mendimin e ndarë 
nga tetë gjyqtarë, përfitimet që lidhen direkt me nivelin e kontributeve kërkojnë mbrojtje 
më të fortë se të drejtat e tjera. Megjithatë, ky nuk është parametri i vetëm që duhet 
marrë parasysh.

Arsyetimi i vendimit i kushton rëndësi karakterit kontribuues të përfitimit në fjalë, 
duke transmetuar në mënyrë të theksuar idenë se përfitimet  kontribuuese kërkojnë 
mbrojtje më të fortë sesa ato jo kontribuese (shih paragrafët 99 dhe 105). Pajtohem me 
këtë qasje, e cila del qartë nga pikëpamja e shprehur në Stec dhe të tjerë kundër Mbretërisë 
së Bashkuar ([GC], nr. 65731/01 dhe 65900/01, GJEDNJ 2006 VI). Pjesëmarrja 
financiare në formën e kontributeve të paguara nga personat e siguruar për financimin e 
përfitimeve të sigurimeve shoqërore është me të vërtetë një argument i rëndësishëm në 
favor të mbrojtjes së përfitimeve të financuara nga këto kontribute. Ai krijon një bazë 
të fortë morale për një detyrim reciprok. Megjithatë, niveli i kërkuar i mbrojtjes së të 
drejtave kontribuuese që nuk lidhen drejtpërdrejt me nivelin e kontributeve do të jetë më 
i ulët se në rastin e përfitimeve të lidhura drejtpërdrejt me nivelin e kontributeve.

Sipas mendimit tim, për më tepër, përfitimet që zëvendësojnë pagat, si pensionet 
dhe pensionet e invaliditetit, kërkojnë mbrojtje shumë më të madhe nga ato përfitime që 
plotësojnë burime të tjera të të ardhurave.

Është gjithashtu e rëndësishme të merret parasysh nëse përfitimet jepen për një 
periudhë të caktuar për një periudhë të përcaktuar nga përmbushja e kritereve të caktuara 
ose për një periudhë të pacaktuar. Nëse legjislacioni parashikon një kornizë kohore më 
të saktë për pagesën e përfitimeve, ky faktor është një argument në favor të mbrojtjes 
më të fortë.

8.   Në këtë rast, nuk ka nevojë të përdoret koncepti i pritshmërisë  legjitime për të 
konceptuar pozicionin ligjor të ankueses. Ankuesja kishte të drejtën subjektive për një 
pension invaliditeti para datës 1 Shkurt 2010. Kjo  e drejtë u konfirmua me një akt 
administrativ dhe ankuesja në të vërtetë mori pensionin në fjalë deri në fund të Janarit 
2010. Ajo gjithashtu plotësoi kriteret për të marrë ose gjysmën e dytë të vitit 2011, 
dhe ky fakt u konfirmua më pas me vendimin e datës 13 Dhjetor 2011 (shih paragrafin 
17 të vendimit). Ajo kishte një të drejtë subjektive (një kërkesë e detyrueshme) për të 
marrë një nga këto dy përfitime, edhe nëse kjo e drejtë nuk u konfirmua me një akt 
administrativ. Kjo e drejtë përbën gjithashtu një posedim brenda kuptimit të Nenit 1 të 
Protokollit nr.1. Ky është dallimi thelbësor që qëndron midis meje dhe kolegëve të mi 
në pakicë.

Që nga 31 Dhjetori 2011, ajo do të kishte të drejtë për këto dy përfitime pas 1 
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Janarit 2012 sipas legjislacionit që hyri në fuqi në atë kohë. Në rrethanat e saj specifike, 
zbatimi aktual i të drejtës së saj subjektive para datës 1 Janar 2012 do t’i jepte asaj 
statusin e një të drejte subjektive pas kësaj date.

9. Një analizë e sistemit ligjor hungarez shpie në përfundimin se ekzistojnë baza për t’u 
parashtruar në favor të mbrojtjes së fortë të të drejtave të ankueses, por ka arsye serioze 
për një mbrojtje të tillë.

Nga njëra anë, përfitimet në fjalë ishin kontribuuese dhe ishin, në parim, të skicuara 
për të zëvendësuar burimet e tjera të të ardhurave. Përveç kësaj, legjislacioni në fuqi 
para 1 Shkurtit 2010 dhe legjislacioni në fuqi në fund të vitit 2011 parashikon një afat 
kohor të caktuar për zbatimin e këtyre të drejtave. Ato u dhanë dhe u zbatuan për aq 
kohë sa shëndeti i të drejtës nuk u përmirësua. Të gjitha këto arsye janë në favor të 
mbrojtjes së fortë të përfitimeve në fjalë kundër ndërhyrjes së shtetit, qoftë në formë 
legjislative, administrative ose gjyqësore.

Për më tepër, Kushtetuta e Hungarisë në fuqi deri më 31 Dhjetor 2011 garantonte 
të drejtën e sigurimit shoqëror. Është e vërtetë që në nenin 70E të Kushtetutës është 
futur një paragraf i ri 3 me Aktin e 6 Qershorit 2011 i cili ka dobësuar mbrojtjen e 
pensioneve të dhëna personave nën moshën e pensionit. Megjithatë, është e rëndësishme 
të theksohet se sipas këtij paragrafi pensionet e aftësisë së kufizuar mund të reduktohen 
ose të ndërpriten nëse personat në fjalë ishin në gjendje të punonin. Kushtetuta nuk lejoi 
tërheqjen e plotë të pensioneve të aftësisë së kufizuar që u jepen personave të paaftë për 
punë. Prandaj, nuk mund të thuhet se sipas Kushtetutës Hungareze, e drejta subjektive 
e fituar nga ankuesi ishte e lirë nga mbrojtja kushtetuese kundrejt parlamentit. Për më 
tepër, shkalla aktuale e mbrojtjes së pensioneve të aftësisë së kufizuar sipas Kushtetutës 
Hungareze varet nga balancimi i vlerave kushtetuese kontradiktore.

Në të njëjtën kohë, fusha e mbrojtjes kushtetuese siç përcaktohet nga jurisprudenca 
e Gjykatës Kushtetuese ishte shumë e ngushtë (shih paragrafët 32 dhe 33 të arsyetimit 
të vendimit). Ligji Themelor i vitit 2011 (Kushtetuta e re), e cila hyri në fuqi më 1 
Janar 2012, reduktoi më tej shkallën e mbrojtjes së të drejtave sociale. Këta faktorë 
janë një argument i fortë kundër mbrojtjes më të fortë të posedimit në fjalë në lidhje me 
ndërhyrjen legjislative.

Sipas mendimit tim, faktori vendimtar në rastin aktual është natyra e përfitimit. 
Është hartuar për të zëvendësuar punësimin për njerëzit që nuk janë në gjendje të 
punojnë. Ky fakt justifikon shqyrtimin e fuqisë së mbrojtjes së të drejtave nga ndryshimet 
legjislative.

10.  Ndërhyrja aktuale me të drejtat subjektive të ankueses u zhvillua në disa faza dhe kishte 
disa dimensione. Së pari, kërkuesja ishte e privuar nga pensioni invaliditeti i saj që nga 1 
Shkurti 2010, për shkak të një metode të re për vendosjen e nivelit të aftësisë së kufizuar 
të përcaktuar në dispozitat (infra-statutore) infra-legjislative. Së dyti, ajo mund të mos 
marrë as pensionin invaliditetit as ndihmë të rehabilitimit për të cilën ajo kishte të drejtë 
në gjysmën e dytë të vitit 2011, me sa duket për shkak të mosveprimit të autoriteteve 
administrative. Së treti, ajo patjetër u privua nga e drejta për secilën prej këtyre dy 
ndihmave që nga 1 Janari 2012, për shkak të një ndryshimi në legjislacionin e vendosur 
nga parlamenti kombëtar.

Dhoma në vendim deklaroi se Gjykata është penguar në shqyrtimin  e procedurës 
që ka çuar në gjykimin e 1 Prillit 2011 për shkak se kërkesa është paraqitur më vonë se 
6 muaj (shih paragrafin 31 të vendimit të Dhomës). Kjo është disi e paqartë, por nuk do 
të thotë domosdoshmërisht që Gjykata të mos e shqyrtojë gjendjen ligjore të ankuesit 
pas 31 Janarit 2010.
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Dhoma e Madhe ka deklaruar se do të shqyrtojë nëse rezultati i proceseve që 
përfundojnë me vendimin e 20 Qershorit 2013 është në përputhje me Konventën (shih 
paragrafët 91 dhe 92). Megjithatë, ajo që mbetet nuk është rezultati I këtyre procedurave 
por pozicioni ligjor i ankueses i cili mbetet siç është përcaktuar me ligjin vendas dhe i 
konfirmuar nga vendimi i brendshëm.

11.  Bëhet pyetja nëse ndërhyrja e parë e përmendur më lart (në § 8) është një ndërhyrje e 
njëhershme ose përbën një situatë të vazhdueshme. Përgjigja për këtë pyetje mund të 
diskutohet. Për kolegët e mi të pakicës, kjo ishte një shkelje e njëhershme. Duke qenë se 
legjislacioni në fuqi më 1 Shkurt 2010 përcaktoi një afat kohor për zbatimin e së drejtës 
në fjalë, unë do të isha i prirur ta konsideroj pozitën ligjore të ankueses pas 1 Shkurtit 
2010 si vazhdimësi të ndërhyrjes në të drejtën e saj subjektive, e fituar para kësaj date. 
Megjithatë, edhe nëse e konsiderojmë këtë ndërhyrje të parë si ndërhyrje të njëhershme 
për qëllimin e llogaritjes së periudhës gjashtëmujore, në pjesën  e dytë të vitit 2011 
ekziston sigurisht një e drejtë subjektive e re dhe një ndërhyrje e dyfishtë e përshkruar 
më sipër) me këtë të drejtë subjektive. Kjo ndërhyrje ishte e para e autoriteteve 
administrative, dhe vetëm më vonë nga ligjvënësi.

Në rastin aktual ndërhyrja në të drejtën e ankueses ishte e natyrës administrative. 
Gjithsesi nuk është e mundur të shmanget një vlerësim i ndërhyrjes legjislative me efekt 
prej 1 Janarit 2012. Megjithatë siç është shprehur dhe më lart ky lloj vlerësimi nuk 
është i ligjshëm duke pasur parasysh natyrën e përfitimit në fjalë. Kështu që është i 
justifikuar vëzhgimi I proporcionalitetit të ndërhyrjes (administrative dhe legjislative) 
me posedimin e ankueses. 

Pa dyshim, ne përfundojmë me transformimin e një të drejte me mbrojtje të kufizuar 
kundër ligjvënësit sipas ligjit vendas në një të drejtë me një mbrojtje disi më të fortë 
kundër ligjvënësit. Megjithatë, natyra specifike e së drejtës në fjalë justifikon një qasje 
të tillë.

12.  Kushti i parë dhe më kryesor për legjitimitetin e një gjykate është saktësia, qartësia 
dhe korrektësia metodologjike e arsyetimit të saj. Vetëm gjykimet e argumentuara mirë 
mund të fitojnë respektin e qytetarëve. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut duhet 
të konsolidojë sundimin e ligjit duke vendosur standardet më të larta të mundshme në 
këtë drejtim. Është e vërtetë se Konventa përcakton standardet minimale evropiane për 
mbrojtjen themelore të të drejtave të njeriut, por kjo nuk duhet të parandalojë faktin që 
Gjykata të kërkojë dhe promovojë përsosmëri në argumentin ligjor.

Në këtë drejtim, unë do të doja të ngrija dy pyetje. Së pari, vërejta se gjykimi 
nuk përpiqet të shqyrtojë dhe diskutojë kundër-argumente të mundshme; Në veçanti, 
ajo injoron argumentet e parashtruara nga pakica. Një zgjedhje e tillë e strategjisë 
argumentuese është problematike. Unë mendoj se argumentimi i pakicës meriton 
konsideratë të plotë dhe diskutim serioz.
Së dyti, në shumë shtete evropiane, gjykatat vendase ndjekin standarde jashtëzakonisht 

të larta në arsyetimin e vendimeve gjyqësore. Në veçanti, ata i kushtojnë vëmendje të 
veçantë saktësisë së aparatit konceptual dhe përcaktojnë qartë rregullat e zbatueshme të 
interpretimit. Cilësia e arsyetimit në këtë rast nuk arrin nivelin e kujdesit të arritur në shtetet 
më të përparuara. Nga kjo perspektivë, për shumë avokatë evropianë, mënyra se si bazohet 
gjykimi mund të duket si një hap prapa në zhvillimin e standardeve të një shteti demokratik 
të qeverisur me ligj. Një situatë e tillë jo vetëm që e bën të vështirë për shtetet e paditur për 
zbatimin e Konventës, por gjithashtu ndikon në autoritetin e Gjykatës, po gjithashtu ka një 
ndikim të dëmshëm në kulturën ligjore evropiane.
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OPINION I PËRBASHKËT MOSPAJTUES I GJYQTARWVE NUSSBERGER, 
HIRVELÄ, BIANKU, YUDKIVSKA, MØSE, LEMMENS DHE O’LEARY

1.  Pranojmë që nuk mund të ndajmë pikëpamjen e shumicës se ka pasur shkelje të nenit 1 të 
Protokollit nr.1 në Konventë. Sipas mendimit tonë, kjo dispozitë nuk është e zbatueshme 
në rrethanat e këtij rasti. Për më tepër, pasi nuk jemi në gjendje të gjejmë një shkelje të 
Nenit 1 të Protokollit nr. 1, ne e konsiderojmë, ndryshe nga shumica, të nevojshme të 
shprehemi për çështjen e shkeljes së pretenduar të nenit 8 të Konventës. 

A.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 1 TË PROTOKOLLIT 1 TË 
KONVENTËS

1.  Parime kryesore
2.   Duhet theksuar që në fillim se kjo pjesë e mendimit tonë është hartuar së bashku me 

gjyqtarin Wojtyczek. Duke pasur parasysh se interpretimi ynë i parimeve të përgjithshme 
rrjedh nga jurisprudenca e vendosur në nenin 1 të Protokollit nr. 1 është dukshëm i 
ndryshëm nga ajo e dhënë në Opinionin e Gjykatës së Drejtësisë, është e nevojshme 
të zhvillohet analiza jonë e jurisprudencës në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe jo thjesht 
të kufizohemi në kritikën e atyre pjesëve të vendimit, rasti aktual, me të cilin nuk 
pajtohemi.
(a)  Qëllimi i përgjithshëm i nenit 1 të Protokollit 1 

3.   Koncepti i “zotërimeve” brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit nr. 1 ka një kuptim 
autonom i cili është i pavarur nga klasifikimi formal në ligjin vendas. Disa të drejta 
dhe interesa të tjera që përbëjnë pasuritë gjithashtu mund të konsiderohen si “të 
drejta pronësore” dhe si “pasuri” për qëllimet e kësaj dispozite (shih Beyeler kundër 
Italisë [GC], nr. 33202/96, § 100, GJEDNJ 2000 Nr. 31443/96, § 98, GJEDNJ 2002 
X, Anheuser-Busch Inc. kundër Portugalisë [GC], nr. 73049/01, § 63, GJEDNJ 2007 
(I), Broniowski kundër Polonisë (vendim) [GC] I, Depalle kundër Francës [GC], nr. 
34044/02, § 62, GJEDNJ 2010, Centro Europa 7 Srl dhe Di Stefano kundër Italisë [GC], 
nr. 38433/09, § 171, GJEDNJ 2012; 16574/08, § 49, GJEDNJ (ekstrakte) dhe Parrillo 
kundër Italisë [GC], nr. 46470/11, § 211, GJEDNJ 2015).

4.   Gjykata ka pranuar në praktikën e vet gjyqësore rëndësinë e nocionit të “pritshmërisë 
së ligjshme” në lidhje me konceptin e “zotërimeve” (shih rastin T-43/00 Pine Valley 
Developments Ltd dhe të tjerë kundër Irlandës, 29 Nëntor 1991, § 51, Seria A nr. 222, 
dhe Pressos Company Naviera SA dhe të tjerë kundër Belgjikës, 20 Nëntor 1995, § 31, 
Seria A No. 332). Në përputhje me praktikën e vendosur të Gjykatës, një pritshmëri  
legjitime nuk përbën interes të cilin e mbron vetë Neni 1 i Protokollit nr. 1. Sipas kësaj 
praktike gjyqësore, “një pritshmëri e tillë mund të hyjë në lojë në mungesë të një kufiri 
që përfshihet në fushën e veprimit të Nenit 1 të Protokollit nr.1 “(shih Kopecký kundër 
Sllovakisë [GC], nr. 44912/98, § 48, GJEDNJ 2004 IX dhe Maurice kundër Francës 
[GC], 11810/03, § 65, GJEDNJ 2005 IX).

5.  Në një sërë rastesh, Gjykata ka gjetur se ankuesit nuk kanë pasur një “pritshmëri 
legjitime” në rrethana ku nuk mund të thuhet se ata kishin një kërkesë të zbatueshme 
aktualisht të arsyeshme (shih Kopecký, cituar më lart, § 49, dhe rastet e referuara në 
paragrafët 49, 51 të vendimit). Prandaj, jurisprudenca e Gjykatës nuk parashikon 
ekzistencën e një “mosmarrëveshjeje të vërtetë” ose të një “kërkese të diskutueshme” si 
kriter për të përcaktuar nëse ekziston një “pritshmëri legjitime” e mbrojtur nga Neni 1 i 
Protokollit nr. 1 (shih Kopecký, cituar Më lart, § 52, dhe Maurice, përmendur më lart, § 
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66). Përkundrazi, kur interesi i pronësisë është në natyrën e një kërkese, Gjykata vlerëson 
se mund të konsiderohet si një “akt” vetëm kur ka një bazë të mjaftueshme në të drejtën 
vendase, për shembull, kur ekziston një çështje e përcaktuar (Shih Kopecký, cituar më 
lart, §§ 49 dhe 52, Maurice, cituar më lart, § 66, Anheuser-Busch Inc., cituar më lart, § 
65, Vilho Eskelinen dhe të tjerë kundër Finlandës [ Nr.63235/00, § 94, GJEDNJ 2007 II, 
Centro Europa 7 Srl dhe Di Stefano, cituar më lart, § 173 dhe Parrillo, cituar më lart, § 
213).

6.  Ky parim është formuluar edhe në mënyra të tjera të ndryshme përgjatë praktikës gjyqësore 
të Gjykatës. Për shembull, në një numër çështjesh Gjykata shqyrtoi respektivisht nëse 
ankuesit kishin “një kërkesë të mjaftueshme për të qenë të zbatueshme” (shih Gratzinger 
dhe Gratzingerova kundër Republikës Çeke (vendim), nr. 39794 / 98, § 74, GJEDNJ 
2002 VII); Nëse ata kanë demonstruar ekzistencën e “një të drejte të përcaktuar sipas 
ligjit vendor për një përfitim të mirëqenies” (shih Stec dhe të tjerë kundër Mbretërisë 
së Bashkuar (vendim) [GC], nr. 65731/01 dhe 65900/01, § 51, GJEDNJ 2005 X); Ose 
nëse personat në fjalë i plotësuan “kushtet ligjore të përcaktuara në ligjin vendas për 
dhënien e ndonjë forme të veçantë të përfitimeve” (shih Richardson kundër Mbretërisë 
së Bashkuar (vendim), nr. 26252/08, § 17, 10 Prill 2012).

7.  Në disa raste, “pritshmëri legjitime” mund të përfshijë situata ku personat në fjalë kanë 
të drejtë të mbështeten në faktin se një akt specifik ligjor nuk do të anulohet në mënyrë 
retrospektive në dëm të tyre (shih Kopecký, cituar më lart, § 47, dhe Noreikienė dhe 
Noreika kundër Lituanisë, nr. 17285/08, § 36, 24 Nëntor 2015). Aktet e tilla ligjore mund 
të përbëhen, për shembull, të një kontrate (shih Stretch kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
nr. 44277/98, § 35, 24 qershor 2003), një vendim administrativ që jep përparësi ose 
njeh të drejtën (shih Zhvillimet e Luginës së Pishave Ltd dhe të tjerë, përmendur më 
lart, § 51, Moskal kundër Polonisë, nr.10373 / 05, § 45, 15 Shtator 2009, dhe Hasani 
kundër Kroacisë (vendimi), nr.20844/09, 30 Shtator 2010), ose një vendim gjyqësor 
(shih Gratzinger dhe Gratzingerova, cituar më lart, § 73, dhe Velikoda kundër Ukrainës 
(vendim), nr. 43331/12, § 20, 3 Qershor 2014). Në raste të tilla “pritshmëria legjitime” 
bazohet në një mbështetje të arsyeshme të justifikuar ndaj një akti ligjor që ka një bazë të 
shëndoshë ligjore dhe që mbart të drejtat pronësore (shih Kopecký, cituar më lart, § 47).

8.  Në raste të tjera “pritshmëritë legjitime” thjesht mund të lidhen me kërkesat që dalin nga 
situata të caktuara të cilat udhëhiqen nga një dispozitë e ligjit vendas. Kur parashtruesi i 
kërkesës mund të argumentojë, për shembull mbi bazën e jurisprudencës së përcaktuar, 
se kërkesa e tij është aktualisht e zbatueshme dhe do të përcaktohet në favor të tij (shih 
Gratzinger dhe Gratzingerova, cituar më lart, § 72 dhe Maurice, cituar më lart, § 66), 
në përputhje me ligjin vendor, ky pretendim kualifikohet si një “pasuri” për qëllimet e 
nenit 1 të Protokollit nr. 1 (shih Kopecký, cituar më lart, § 48, duke iu referuar Pressos 
Compania Naviera SA dhe të tjerë, Cituar më lart, § 31).

9.   Një pritshmëri legjitime duhet të jetë e një natyre më konkrete se një pritshmëri e 
thjeshtë (shih Gratzinger dhe Gratzingerova, përmendur më lart, § 73 dhe Kopecký, 
përmendur më lart, § 49). Pritshmëria se një e drejtë e pronës e shuar në kohë të gjatë 
mund të ringjallet ose se mbijetesa e një të drejte të vjetër të pronës e cila ishte e 
pamundur të ushtrohej në mënyrë efektive mund të njihet nuk mund të konsiderohet 
“posedim” brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 , as nuk mund të paraqitet një 
kërkesë e kushtëzuar që rrjedh si rezultat i mos përmbushjes së kushtit (shih Malhous 
kundër Republikës Çeke (vendim) [GC], 33071/96, GJEDNJ 2000 XII, dhe rastet e 
referuara Shih paragrafët e lartpërmendur, paragrafi i dytë i Kushtetutës së Republikës 
së Maqedonisë, shih edhe Princi Hans-Adam II i Lihtenshtajn kundër Gjermanisë [GC], 
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nr. 42527/98, § 83, GJEDNJ 2001 VIII, Gratzinger dhe Gratzingerova, cituar më lart, § 
69, Kopecký, Dhe Fabris, cituar më lart, § 50).

10.   Shkurtimisht, kur interesi i pronësisë është në natyrën e një kërkese, mund të konsiderohet 
si një «pasuri» që tërheq garancitë e Nenit 1 të Protokollit Nr. 1, kur ajo bazohet në 
një akt të veçantë ligjor ose kur ka mjaftueshëm në bazë të së drejtës kombëtare, për 
shembull, kur ekziston një praktikë e vendosur e gjykatave vendase që e konfirmojnë 
atë. Në të kundërtën, nuk mund të thuhet se ekziston ndonjë pretendim i ligjshëm kur ka 
një mosmarrëveshje në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e drejtë të ligjit vendor dhe 
parashtresat e ankuesit më pas refuzohen nga gjykatat kombëtare (shih Kopecký, cituar 
më lart, § 50; Anheuser -Busch Inc., cituar më lart, § 65; dhe Centro Europa 7 Srl dhe 
Di Stefano, përmendur më lart, § 173).
(b)  Qëllimi I Nenit 1 të Protokollit 1 lidhur me përfitimet shoqërore

11.  Në shtetin modern dhe demokratik, shumë individë janë, për të gjithë ose një pjesë 
të jetës së tyre, plotësisht të varur nga mbijetesa nëpërmjet sigurimeve shoqërore dhe 
përfitimet e mirëqenies. Shumë sisteme të brendshme ligjore pranojnë se individë të tillë 
kërkojnë një shkallë vërtetësie dhe siguri dhe parashikojnë  që përfitimet të paguhen - në 
varësi të përmbushjes së kushteve të pranueshmërisë - si e drejtë (shih Stec dhe të tjerë 
(vendim), përmendur më lart, § 51; Moskal, cituar më lart, § 39; dhe Wieczorek kundër 
Polonisë, nr.18176/05, § 65, 8 Dhjetor 2009).

12.  Parimet e përgjithshme që kanë të bëjnë me fushën e zbatimit të nenit 1 të Protokollit 
nr. 1 janë njësoj të rëndësishme kur bëhet fjalë për rastet që kanë të bëjnë me sigurimet 
shoqërore dhe përfitimet sociale (shih Stec dhe të tjerë (vendim), cituar më lart, § 54; 
Moskal, cituar më lart, § 38, dhe Stummer kundër Austrisë [GC], nr. 37452/02, § 82, 
GJEDNJ 2011). Në veçanti, Gjykata ka konsideruar në mënyrë të përsëritur se neni 1 
i Protokollit nr. 1 nuk garanton, si të tilla, ndonjë të drejtë për një pension apo përfitim 
social të një shume të caktuar (shih, për shembull, Kjartan Ásmundsson kundër Islandës, 
nr.60669 / 00, § 39, GJEDNJ 2004 IX, dhe Wieczorek, cituar më lart, § 57). E drejta për 
një pension pleqërie ose ndonjë përfitim social në një shumë të caktuar nuk përfshihet 
në mesin e të drejtave dhe lirive të garantuara nga Konventa (shih, për shembull, Aunola 
kundër Finlandës (vendim), nr. 30517/96, 15 Mars 2001, Pravednaya kundër Rusisë, 
nr. 69529/01, § 37, 18 Nëntor 2004, dhe Da Silva Carvalho Riko kundër Portugalisë 
(vendim), nr. 13341/14, § 30, 1 Shtator 2015).

13.  Neni 1 i Protokollit Nr. 1 nuk vendos kufizime për lirinë e Shteteve Kontraktuese 
për të vendosur nëse ka ose nuk ka ndonjë formë të skemës së sigurimeve shoqërore 
ose pensioneve, ose të zgjedhë llojin ose shumën e përfitimeve për të siguruar sipas 
ndonjë skeme të tillë. Megjithatë, kur një Shtet Kontraktues ka në fuqi legjislacionin 
që parashikon pagesën në të drejtën e përfitimit të mirëqenies ose të pensionit - qoftë 
i kushtëzuar apo jo në pagesën paraprake të kontributeve - ky legjislacion duhet 
të konsiderohet se gjeneron një interes pronësor që përfshihet në kuadër të Neni 1 i 
Protokollit nr. 1, por e bën këtë vetëm për personat që i plotësojnë kërkesat e saj (shih 
Stec dhe të tjerë (vendim), cituar më lart, § 54, Andrejeva kundër Letonisë [GC], nr. 
55707/00, GJEDNJ 2009; Carson dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr 
42184/05, § 64, GJEDNJ 2010 dhe Stummer, cituar më lart, § 82).

14. Brenda shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, ekziston një gamë e gjerë e përfitimeve 
të sigurimeve shoqërore të cilat garantohen në formën e të drejtave subjektive. Përfitimet 
financohen në mënyra të ndryshme: disa paguhen nga kontributet në një fond specifik; 
Disa varen nga të dhënat e kontributit të paraqitësit të kërkesës; Shumë prej tyre paguhen 
nga taksat e përgjithshme në bazë të statusit të përcaktuar me ligj (shih Stec dhe të tjerë 
(vendim), përmendur më lart, § 50).
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15.  Në rrethana të caktuara, marrja e kontributeve të detyrueshme, për shembull për një fond 
pensioni ose një skemë të sigurimeve shoqërore, mund të krijojë një të drejtë pronësie të 
mbrojtur me nenin 1 të Protokollit nr. 1 edhe para se kontribuuesi të përmbushë të gjitha 
kushtet për të marrë në të vërtetë pension ose përfitim tjetër. Ky është rasti kur ekziston 
një lidhje e drejtpërdrejtë midis nivelit të kontributeve dhe përfitimeve të dhëna (shih 
Stec dhe të tjerë (vendim), përmendur më lart, § 43) ose me fjalë të tjera, kur krijimi i një 
kontributi krijon një të drejtë pronësore në një pjesë të fondit të pensionit (shih T. kundër 
Suedisë, nr.10671/83, vendimi i Komisionit i 4 Marsit 1985, Vendimet dhe Raportet 42, 
në fq.229). Në një situatë të tillë, kontribuuesi ka një kërkesë të zbatueshme për një pjesë 
në fond.

16.   Kjo situatë është e ndryshme nga situata ku një person bën kontribute pa pasur lidhje të 
drejtpërdrejtë ndërmjet nivelit të kontributeve dhe çdo përfitimi të dhënë. Është e vërtetë 
që Gjykata ka vendosur që e drejta për një pension ose përfitim tjetër që bazohet në 
punësim mund të asimilohet në të drejtën pronësore kur janë paguar kontribute të veçanta 
(shih T. kundër Suedisë, cituar më lart dhe Klein kundër Austrisë, nr.57028/00, §§ 42-45, 
3 Mars 2011). Duhet të theksohet se në një sistem të tillë pagesa e kontributeve është 
një parakusht për marrjen e përfitimit. Me fjalë të tjera, nuk ka të drejtë për përfitim, kur 
këto kontribute nuk janë bërë. Megjithatë, përfitimi do t’u jepet vetëm personave të cilët 
jo vetëm kanë dhënë kontribute, por edhe plotësojnë kushtet e tjera të përcaktuara në 
ligjin vendas (shih, lidhur me kontributet e bëra në një fond të sigurimit të papunësisë, 
duke gjeneruar të drejtën për ndihmë urgjente kur e drejta për përfitimin e papunësisë 
është shteruar, Gaygusuz kundër Austrisë, 16 Shtator 1996, § 39, Raportet e Vendimeve 
dhe Aktgjykimeve 1996 IV, shih gjithashtu Bellet, Huertas dhe Vialatte kundër Francës 
(vendim), nr. 40832/98, 40833 / 98 dhe 40906/98, 27 Prill 1999). Në një situatë të 
tillë, kontribuuesi ka një kërkesë të zbatueshme vetëm pasi ai ose ajo plotëson të gjitha 
kushtet e kërkuara për të përfituar.

17.  Në këtë aspekt, fakti se një person ka hyrë dhe është pjesë e një sistemi të sigurimit 
shoqëror shtetëror (madje edhe i detyrueshëm) nuk do të thotë domosdoshmërisht që 
ai sistem nuk mund të ndryshohet as në kushtet e pranueshmërisë së pagesës ose në 
lidhje me të. (Shih Richardson, cituar më lart, § 17, dhe Damjanac kundër Kroacisë, 
nr 52943/10, § 86, 24 Tetor 2013, shih gjithashtu Müller kundër Austrisë, nr 5849/72, 
Raporti i 1 Tetorit 1975, DR 3, fq.25, §§ 30 31, Skorkiewicz kundër Polonisë (vendim), nr. 
39860/98, 1 Qershor 1999, dhe Kjartan Ásmundsson, cituar më lart, § 39). Në të vërtetë, 
Gjykata ka pranuar mundësinë e ndryshimeve në legjislacionin e sigurimeve shoqërore 
që mund të miratohen si përgjigje ndaj ndryshimeve shoqërore dhe pikëpamjeve në 
zhvillim për kategoritë e personave që kanë nevojë për ndihmë sociale (shih Wieczorek, 
cituar më lart, § 67).

18.   Kur një person i plotëson kushtet për të marrë një përfitim social ose ndihmë sociale 
- qoftë e kushtëzuar ose jo me pagesën paraprake të kontributeve - ai ka një kërkesë 
që përbën një “pasuri” të mbrojtur sipas nenit 1 të Protokollit nr. 1 (Shih a contrario, 
Bladh kundër Suedisë (vendim), numër 46125/06, 10 Nëntor 2009). Duhet të theksohet 
se një kërkesë e tillë është e zbatueshme vetëm për aq kohë sa ekziston e drejta, d.m.th., 
përderisa personi i plotëson kërkesat e parashikuara në ligjin vendas siç është (shih 
Velikoda, cituar më lart, § 23).

19.  Për sa i përket humbjes së një të drejte për përfitim shoqëror ose të mirëqenies sociale, 
duhet të dallohen dy situata.

20.   Kur, nga njëra anë, shuma e përfitimit zvogëlohet ose ndërpritet për shkak të një 
ndryshimi në rregullat e aplikueshme, kjo përbën një ndërhyrje në zotërimet, e cila pastaj 
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kërkon të justifikohet sipas sundimit të përgjithshëm të nenit 1, paragrafi i parë (Shih 
Kjartan Ásmundsson, cituar më lart, § 40, Rasmussen kundër Polonisë, nr 38886/05, § 
71, 28 Prill 2009, Wieczorek, cituar më lart, § 57, Valkov dhe të tjerë kundër Bullgarisë , 
Nr 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 dhe 
2041/05, § 84, 25 Tetor 2011, Richardson, cituar më lart , § 17, Grudić kundër Serbisë, 
nr 31925/08, § 72, 17 Prill 2012, Khoniakina kundër Gjeorgjisë, nr 17767/08, § 72, 19 
Qershor 2012, Damjanac, cituar më lart, §§ 85 dhe 89 Dhe Velikoda, cituar më lart, § 
25).

21.  Një konsideratë e rëndësishme në vlerësimin sipas dispozitës së fundit do të jetë nëse 
e drejta e ankuesit për të përfituar nga skema e sigurimeve shoqërore ose e mirëqenies 
në fjalë ndërhyn në një mënyrë që rezulton në dëmtimin e thelbit të sigurimit të tij ose 
të saj shoqëror (Shih Kjartan Ásmundsson, cituar më lart, § 39, Wieczorek, cituar më 
lart, § 57, Valkov dhe të tjerë, cituar më lart, § 91, dhe Khoniakina, cituar më lart, § 
71). Megjithatë, testimi i drejtë i bilancit nuk mund të bazohet vetëm në shumën ose 
përqindjen e reduktimit të pësuar, në abstrakt. Të gjitha elementet relevante të çështjes 
duhet të merren parasysh (shih Stefanetti dhe të tjerë kundër Italisë, nr. 21838/10, 
21849/10, 21852/10, 21822/10, 21860/10, 21863/10, 21869 / 10 dhe 21870/10, § 59, 15 
Prill 2014). Kjo përfshin natyrën e përfitimit të marrë, në veçanti nëse ajo ka origjinën 
në një skemë të veçantë pensionesh të disponueshme vetëm për disa grupe të personave 
(shih Cichopek dhe të tjerë kundër Polonisë (vendim), nr.15189/10 dhe të tjerë, Neni 
62235/12 dhe 57725/12, § 24, 8 Tetor 2013, dhe Da Silva Carvalho Rico, cituar më lart, 
§ 42).

22.   Kur, në anën tjetër, personi në fjalë pushon së plotësuari kushtet ligjore të parashikuara 
në ligjin vendas ekzistues të pandryshuar për dhënien e ndonjë forme të veçantë të 
përfitimeve ose pensioneve, nuk ka ndërhyrje në të drejtat sipas nenit 1 të Protokollit 
Nr.1 (Shih Rasmussen, cituar më lart, § 71, Richardson, cituar më lart, § 17 dhe 
Damjanac, cituar më lart, §§ 86 dhe 88). Në të vërtetë, e drejta për një përfitim apo 
pension të caktuar mund të ndryshojë me evoluimin e situatës individuale të përfituesit. 
Gjykata ka deklaruar në lidhje me këtë, lidhur me pensionet e aftësisë së kufizuar, se 
është e lejueshme që Shtetet të marrin masa për të rivlerësuar gjendjen mjekësore të 
personave që marrin këto pensione me qëllim që të përcaktojnë nëse ato vazhdojnë të 
jenë të papërshtatshme për të punuar, me kusht që ato janë në përputhshmëri me ligjin 
si dhe përmban garanci proceduriale të mjaftueshme (Shih Wieczorek, cituar më lart, § 
67, dhe Iwaszkiewicz kundër Polonisë, nr. 30614/06, §§ 50-51, 26 Korrik 2011).
2.  Zbatimi i këtyre parimeve në rastin aktual

23.  Duke u kthyer në zbatimin e parimeve të përgjithshme në faktet e rastit aktual, ne 
pajtohemi me shumicën në pikën e fillimit: kërkuesi nuk mund të ankohet për një «gjendje 
të vazhdueshme» të dyshuar, me origjinë në ndërprerjen e pensionit të saj të aftësisë së 
kufizuar më 1 Shkurt 2010. Ashtu si shumica, ne besojmë se ndërprerja e pensionit 
të aftësisë së kufizuar ishte një akt i menjëhershëm dhe se vendimi përfundimtar në 
këtë drejtim u mor nga Gjykata e Punës në Nyíregyháza më 1 Prill 2011. Si rezultat i 
rregullave gjashtë mujore të përfshira në nenin 35 § 1 të Konventës, Gjykata është e 
ndaluar të shqyrtojë vendimin e 1 Shkurtit 2010 dhe procedurat e mëvonshme deri në 
vendimin e 1 Prillit 2011 dhe është i detyruar të kufizojë shqyrtimin e tij në vendimet 
që kanë të bëjnë me kërkesat e mëvonshme të ankuesit për një pension invaliditeti, të 
dorëzuar më 20 Shkurt 2012 dhe 15 Gusht 2012 (shih paragrafët 90-91 të vendimit).

24.   Ne vërejmë se ndërmjet 1 Majit 1975 dhe 14 Korrikut 1997, ankuesi ka dhënë kontribut 
në skemën e sigurimeve shoqërore (shih paragrafin 10 të vendimit). Megjithatë, nuk 
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pretendohet se në këtë mënyrë kishte fituar ndonjë kërkesë për një pjesë të identifikueshme 
në një fond të sigurimeve shoqërore. Prandaj ne vazhdojmë mbi bazën se pagesa e 
kontributeve ishte thjesht një nga parakushtet për marrjen e një pensioni të aftësisë së 
kufizuar, që u bë e përshtatshme pasi plotësonte kushtet e tjera të përcaktuara në ligjin 
vendas (shih § 16 më lart). Ndryshe nga shumica (shih paragrafin 105 të vendimit), ne 
nuk konsiderojmë që kontributet e ankuesit krijuan një të drejtë pronësie të mbrojtur 
sipas Nenit 1 të Protokollit Nr. 1.

25.  Ne gjithashtu theksojmë, si shumica, se sistemi i ndihmave për aftësinë e kufizuar 
në fjalë, si në vitin 2012 ashtu edhe në atë aktual, operonte në thelb në bazë të dy 
kritereve kumulative të pranueshmërisë: (i) një “gjendje shëndetësore”. Përfitimi ishte 
i pagueshëm vetëm për personat, shëndetësia dhe statusi i punës, ashtu siç kërkohet, 
dhe (ii) një “kusht i kontributit”, që kërkonte përmbushjen e një periudhe të caktuar 
të shërbimit ose një periudhe të mbuluar nga kontributet e sigurimeve shoqërore (shih 
paragrafin 93 të vendimit).

26.  Kur në vitin 2001 ankuesit iu dha një përfitim invaliditeti (shih paragrafin 11 të 
vendimit), autoritetet përkatëse konsideronin se ajo plotësonte si kushtin shëndetësor 
ashtu edhe kushtin e kontributit të zbatueshëm në bazë të ligjit nr. LXXXI të vitit 1997 
për Pensionet e Sigurimeve Shoqërore. Ky vendim krijoi një pritshmëri legjitime që ajo 
do të merrte përfitimin në baza mujore, për sa kohë që ajo vazhdonte të plotësonte dy 
kushtet dhe në veçanti gjendjen shëndetësore.

27.  Periudha gjatë së cilës kërkuesi ka marrë përfitimin e aftësisë së kufizuar zgjati deri 
më 1 Shkurt 2010. Në atë datë, autoriteti përkatës i sigurimeve të pensionit konstatoi, 
në bazë të një metodologjie të re për vlerësimin e shkallës së dëmtimit të shëndetit, se 
ankuesi kishte një aftësi të kufizuar vetëm 40%. Ajo arriti në përfundimin se ankuesi 
nuk plotësonte më kushtet shëndetësore të përcaktuara me ligj, të cilat kishin mbetur 
të pandryshuara dhe prandaj e tërhoqi të drejtën e saj për pension invaliditeti  (shih 
paragrafët 12-14 të vendimit). Siç u tha më parë, sfidat e ankuesit për këtë vendim u 
hodhën poshtë përfundimisht nga Gjykata e Punës në Nyíregyháza më 1 Prill 2011 (shih 
paragrafët 15-16 të vendimit). Si rrjedhojë, në përputhje me dispozitat e legjislacionit 
të brendshëm që ishte në fuqi, kërkuesi nuk kishte të drejtë dhe nuk kishte marrë asnjë 
pension invaliditeti deri më 1 shkurt 2010.

28.  Prej momentit kur ishte tërhequr e drejta e pensionit të aftësisë së kufizuar, ankuesi 
nuk mund të mbështetej në një akt të veçantë ligjor për të mbështetur pritshmërinë 
legjitime që ajo të merrte një pension invaliditeti. Ajo sigurisht që mund të mbështetej 
në legjislacionin në fuqi në atë pikë, por pasi nuk i plotësonte të gjitha kushtet për 
të marrë një përfitim invaliditeti, ajo nuk kishte asnjë kërkesë të detyrueshme në këtë 
drejtim. Nuk mund të argumentohet, sipas mendimit tonë, se kërkuesja, e cila kishte 
pasur më parë të drejtën e pensionit të aftësisë së kufizuar, sepse ajo i plotësonte kërkesat 
e përshtatshmërisë sipas ligjit vendas të zbatueshëm në kohën përkatëse, kishte një 
pritshmëri të vazhdueshme legjitime për marrjen e kësaj ndihme ose të përfitojë për sa 
kohë që një nga këto kërkesa vazhdon të plotësohet, pavarësisht se si u ndryshuan apo u 
zhvilluan kërkesat ligjore përkatëse me kalimin e kohës. Në fakt, ankuesja kishte humbur 
interesin e saj pronësor, të mbrojtur sipas nenit 1 të Protokollit nr. 1, me vendimin e 1 
Shkurtit 2010, duke tërhequr të drejtën e saj për pension invaliditeti.

29.  Pas tërheqjes së pensionit të saj të aftësisë së kufizuar dhe refuzimit të ankesave të saj, 
kërkuesja kërkoi së pari një vlerësim të ri të aftësisë së kufizuar. Kjo rezultoi në një 
përllogaritje të paaftësisë prej 50%, siç përcaktohet më 13 Dhjetor 2011 nga autoriteti 
administrativ i shkallës së dytë. Kjo, megjithatë, ishte e pamjaftueshme, në rrethanat 
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e caktuara, për të lejuar konkluzionin se parashtruesi i kërkesës i plotësonte kushtet 
e parashikuara nga ligji i brendshëm për të drejtën për pagesë të aftësisë së kufizuar 
(shih paragrafin 17 të vendimit). Kështu, asgjë nuk ndryshoi në lidhje me situatën e saj 
sipas Nenit 1 të Protokollit Nr. 1: ajo ende nuk kishte «kërkesë të detyrueshme» për 
një pension invaliditeti. Fakti që rehabilitimi ishte parashikuar, por nuk u mor përsipër 
(ibid.), Nuk ndryshon sipas këtij mendimi këtë konkluzion në lidhje me situatën ligjore 
të ankueses.

30.   Më 1 Janar 2012 hyri në fuqi një ligj i ri për asistencën për  aftësinë e kufizuar (Ligji nr. 
CXCI i vitit 2011 mbi përfitimet që u jepen personave me aftësi të kufizuar të punës). 
Ai ndryshoi kushtet e përshtatshmërisë për përfitimet e aftësisë së kufizuar, tani quhet 
ndihma për aftësinë e kufizuar. Veçanërisht, u prezantua një kusht i ri i kontributit, i cili 
ishte më i rreptë se ai i zbatueshëm sipas ligjit të vjetër (shih paragrafin 18 të vendimit). 
Sipas shumicës, ky ligj ishte me natyrë prapavepruese (shih paragrafin 104 të vendimit). 
Ne nuk mund të pajtohemi me atë karakterizim. Ligji i ri prodhoi efektet e tij vetëm për 
të ardhmen, duke qenë kështu me zbatim të menjëhershëm, por jo retroaktiv.

31.  Ne përsërisim se sipas jurisprudencës së Gjykatës mbrojtja e ofruar nga Neni 1 i 
Protokollit Nr. 1 nuk shkon aq larg sa të pengojë autoritetet kompetente të ndryshojnë 
rregullat përkatëse dhe të reformojnë sistemin e sigurimeve shoqërore (shih § 17 më 
lart) . Ndërkohë që ligji i ri për lejimin e aftësisë së kufizuar mund të përbënte një 
ndërhyrje në “zotërimin” e atyre personave që kishin marrë një pension invaliditeti në 
momentin kur ligji hyri në fuqi (shih §§ 20-21 më lart), kjo nuk ndodhte në respekt të 
ankueses e cila në atë moment nuk kishte të drejtë për një pension të tillë sipas ligjit të 
vjetër (shih § 22 më lart).

32.  Pyetja nëse ndonjë interes pronësor, sipas kuptimit të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1, ka 
ekzistuar që nga 1 Janari 2012, do të duhet të përgjigjet në bazë të ligjit të ri. Ligji i vjetër 
ishte shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk mund të ishte më bazë për ndonjë pritshmëri 
legjitime që do të lindte. Me fjalë të tjera, ndonëse ankuesi kishte përmbushur kriterin 
e kontributit ashtu siç zbatohej në të kaluarën, ky fakt nuk ishte më i rëndësishëm pasi 
ligji i ri hyri në fuqi, duke ndryshuar kriteret përkatëse. Për t’iu përgjigjur pyetjes nëse 
kërkesa e ankuesit kishte një bazë të mjaftueshme në ligjin e brendshëm, për qëllimet e 
zbatimit të nenit 1 të Protokollit nr. 1, atëherë është e drejta e brendshme ashtu siç ishte 
kur u morën vendimet për kërkesat e saj Për një kompensim për paaftësi, të dorëzuar më 
20 Shkurt 2012 dhe 15 Gusht 2012 që është e përshtatshme.

33.  Ne dëshirojmë të shtojmë se fakti që kërkuesi kishte dhënë kontribute sipas ligjit të 
vjetër nuk e ndryshon këtë gjetje. Në të vërtetë, siç u shpjegua më lart, këto kontribute 
nuk gjenin asnjë pretendim për një pjesë të identifikueshme në një fond të sigurimeve 
shoqërore dhe si rrjedhim nuk krijonin një interes pronësor të mbrojtur sipas nenit 1 të 
Protokollit nr. 1 (shih § 24 më lart).

34.  Prandaj, çështja është nëse ekziston një bazë e mjaftueshme në ligjin vendas, siç 
interpretohet nga gjykatat vendase, për kërkesën e ankuesit për një kompensim 
invaliditeti të kualifikohet si një “pasuri” për qëllimet e zbatueshmërisë së nenit 1 të 
Protokollit nr. 1. Në këtë drejtim, çështja vendimtare sipas mendimit tonë është nëse 
kërkuesit mund të thuhet se i kanë përmbushur kërkesat për kompensimin për aftësinë e 
kufizuar, siç parashihet në ligjin vendas (shih, mutatis mutandis, Koivusaari dhe të tjerë 
kundër Finlandës (vend. ), Nr.20690/06, 23 Shkurt 2010).

35.  Ankuesja ka sjellë dy kërkesa në bazë të ligjit për ndihmën e aftësisë së kufizuar (Akti 
nr. CXCI i vitit 2011). Siç u tha më lart, ky ligj bëri që e drejta për pagesë e aftësisë së 
kufizuar të varej nga dy kushte: një gjendje shëndetësore dhe një kusht tani më i rreptë 
(shih § 30 më lart). Kërkesa e parë u hodh poshtë më 5 Qershor 2012 për shkak se ajo 
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nuk e plotësoi kushtin e kontributit të ri (shih paragrafin 19 të vendimit). Kërkesa e dytë 
u refuzua gjithashtu, me një vendim të marrë më 23 Nëntor 2012 dhe konfirmuar nga 
një organ i apelit më 27 Shkurt 2013 dhe kundërshtimi i ankuesit ndaj këtij vendimi u 
refuzua nga Gjykata Administrative dhe e Punës e Nyíregyháza më 20 Qershor 2013, 
përsëri arsyetoi se ankuesja nuk e plotësoi kushtin e kontributit të ri (shih paragrafët 
21-23 të vendimit). Ankuesja nuk argumenton që interpretimi ose zbatimi i ligjit të 
ri nga autoritetet vendore ishte arbitrar ose dukshëm i paarsyeshëm dhe nuk shohim 
ndonjë arsye për të konkluduar se ato ishin. Siç u tha më lart, Gjykata ka konstatuar 
vazhdimisht se nuk mund të thuhet se ekziston asnjë pretendim legjitim për qëllimin e 
Nenit 1 të Protokollit Nr. 1, kur ka një mosmarrëveshje për interpretimin dhe zbatimin 
e drejtë të së drejtës kombëtare dhe ku, parashtresat e ankuesit më pas refuzohen nga 
gjykatat kombëtare (shih § 10 më lart). Kështu, përfundimi që duhet të nxirret nga fakti 
se kërkesat e ankuesit u refuzuan me arsyetimin se ajo nuk plotësoi një nga kushtet e 
përcaktuara me ligjin në fuqi mbi lejimin e aftësisë së kufizuar është se pretendimet 
e saj nuk kishin bazë ligjin e ri ose, me fjalë të tjera, se ajo nuk kishte “kërkesë të 
detyrueshme” sipas atij ligji.

36.   Megjithatë, ankuesja argumenton se ajo kishte të drejtën e një kompensimi për paaftësi 
në bazë të Kushtetutës së mëparshme Hungareze, siç është interpretuar nga Gjykata 
Kushtetuese, si dhe në bazë të nenit 12 § 2 të Kartës Sociale Evropiane, duke iu referuar 
ILO-s Konventa Nr. 102, dhe Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e 
Personave me Aftësi të Kufizuara.

37.   Ne nuk jemi të bindur nga argumenti i ankueses se dispozitat e Kushtetutës së mëparshme 
ishin interpretuar nga Gjykata Kushtetuese duke e detyruar Shtetin të siguronte pagesën 
e një kompensimi social deri në masën që kërkohet për jetesën themelore. Lidhur me 
këtë, ne dëshirojmë të theksojmë arsyetimin në vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 
40/2012 (XII.6.) AB (shih paragrafin 33 të vendimit), ku konstatoi se Ligji Themelor i cili 
zëvendësoi ish-Kushtetutën që nga 1 Janari 2012 parashikon objektiva të përgjithshme 
shtetërore dhe jo të drejta që u jepen individëve, Sa i përket nenit XIX të tij mbi 
sigurimet shoqërore. Për më tepër, legjislacioni tashmë kishte shprehur të drejtën për të 
reduktuar, shndërruar në kompensim social ose për të përfunduar pensionet e aftësisë së 
kufizuar sipas Kushtetutës së mëparshme, që nga 6 Qershori 2011. Gjykata Kushtetuese 
gjithashtu iu referua praktikës së saj të mirëkuptuar, e cila nuk interpreton detyrimin 
e shtetit për të garantuar jetesën bazë si burim i të drejtave kushtetuese specifike, të 
drejtpërdrejta të zbatueshme. Prandaj, nuk jemi të bindur se parimet kushtetuese të 
mbështetura nga ankuesi kanë krijuar një të drejtë të zbatueshme, që duhet të zbatohet 
nga legjislativi.

38.  Për më tepër, ne nuk jemi në gjendje të pranojmë se normat e së drejtës ndërkombëtare 
të përmendura nga kërkuesja përbëjnë një bazë për një të drejtë të zbatueshme për 
kompensimin Hungarez të paaftësisë. Hungaria nuk ka pranuar të jetë e lidhur nga pjesët 
e Kartës Sociale Evropiane ose Kartës Sociale Evropiane të Rishikuar të mbështetur 
(shih paragrafin 36 të aktgjykimit). As nuk e ka ratifikuar Kodin Evropian të Sigurimeve 
Shoqërore ose Konventat e ILO-s Nr. 102 dhe 128 (shih paragrafët 38, 40 dhe 41 të 
vendimit): ajo nuk e ka pranuar ndërmarrjen për të siguruar të paktën një përfitim 
invaliditeti të reduktuar për ata persona që kanë përfunduar një periudhë prej pesë 
vjetësh të kontributit para kontingjentit (shih paragrafin 42 të aktgjykimit). Përveç kësaj, 
dispozitat përkatëse të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave 
me Aftësi të Kufizuara (shih paragrafin 39 të aktgjykimit), edhe pse të ratifikuara nga 
Hungaria, nuk përmbajnë asnjë detyrim specifik që do t’i jepte të drejtë ankuesit për 
përfitim invaliditeti.
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39. Përfundimi që nxjerrim nga sa më sipër është se kërkesa e kërkuesit nuk kishte bazë në të 
drejtën vendase, pasi ajo qëndronte në datat kur kërkesat e saj për një pagesë invaliditeti 
u refuzuan. Prandaj nuk kishte asnjë kërkesë sipas ligjit vendor që mund të konsiderohej 
një aset i mbrojtur me nenin 1 të Protokollit nr. 1. Sipas mendimit tonë, paditësi nuk 
kishte një “posedim” në kuptim të nenit 1 të Protokollit Nr. 1 , Dhe garancitë e kësaj 
dispozite nuk zbatohen në rastin aktual.

40.  Prandaj, ne do të lejonim kundërshtimin e Qeverisë bazuar në materialin ratione 
materiae të papajtueshmërisë të ankesës me Konventën dhe Protokollet e saj. Prandaj, 
nuk mund të ketë shkelje të nenit 1 të Protokollit nr. 1.

B.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 8 TË KONVENTËS

41.  Në rast se Gjykata do të gjente nenet 1 të Protokollit nr. 1 të pazbatueshëm, kërkuesja, 
për herë të parë në historikun e saj më 30 Shtator 2015, në Dhomën e Madhe, kërkoi 
nga Gjykata të shqyrtojë veçmas nëse e drejta e saj për respektimin e jetës e garantuar 
me nenin 8 të Konventës ishte shkelur për shkak të humbjes së burimit të vetëm të të 
ardhurave, që rezultoi nga ndryshimi i kritereve të përshtatshmërisë për pensionin e 
aftësisë së kufizuar.

42.  Pasi konstatojmë se neni 1 i Protokollit nr. 1 është në të vërtetë i pazbatueshëm, ne 
konsiderojmë se duhet t’i japim pikëpamjet tona mbi ankesën bazuar në nenin 8 të 
Konventës.

43.  Sipas jurisprudencës së Gjykatës, “rasti” i referuar Dhomës së Madhe, sipas kuptimit 
të nenit 43 të Konventës, është aplikimi pasi është shpallur i pranueshëm (shih, midis 
shumë autoriteteve të tjera, K. dhe T. kundër. Finlandës [GC], nr. 25702/94, § 141, 
GJEDNJ 2001 VII, dhe Blokhin kundër Rusisë [GC], nr. 47152/06, § 91, GJEDNJ 
2016). Në çështjen në fjalë, pyetja nëse vendimi i kundërshtuar mund të konsiderohet si 
mosrespektim i së drejtës së ankuesit për respektimin e jetës private për qëllimet e nenit 
8 të Konventës është një çështje që nuk është përfshirë në vendimin që shpall kërkesën 
e pranueshme, dhe duhet të shihet si një ankesë e veçantë.

44.   Sipas mendimit tonë, Dhoma e Madhe duhet të kishte arritur në përfundimin se nuk ka 
juridiksion për të shqyrtuar ankesën sipas nenit 8 (shih, mutatis mutandis, Herrmann 
kundër Gjermanisë [GC], nr 9300/07, § 39, 26 Qershor 2012, Dhe Pentikäinen kundër 
Finlandës [GC], nr. 11882/10, § 81, GJEDNJ 2015).

C.  VËREJTJE PËRFUNDIMTARE

45.  Ne dëshirojmë ta mbyllim me vërejtje përfundimtare. Ne jemi shumë të vetëdijshëm 
për situatën e vështirë të ankueses. Ajo ra midis vrimave të rrjetit social kur u reformua. 
Por megjithatë ne konsiderojmë se rastet e vështira nuk e bëjnë ligjin të mirë. Raste 
të tilla nuk mund të jenë një arsye për të ndryshuar qëndrimin e gjatë dhe të vendosur 
të Gjykatës për interpretimin e “zotërimeve” dhe “pritshmërive të ligjshme” brenda 
kuptimit të Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 të Konventës.
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA MURŠIĆ k. KROACISË

(Aplikimi nr. 7334/13)

VENDIMI

STRASBOURG

20 Tetor 2016

Ky vendim është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit editorial.
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Në çështjen e Muršić k. Kroacisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e vendosur si një Dhomë e Madhe e 

përbërë nga:
Guido Raimondi,       Kryetar, 
András Sajó, 
Luis López Guerra, 
Mirjana Lazarova Trajkovska, 
Angelika Nußberger, 
Kristina Pardalos, 
Vincent A. De Gaetano, 
Paulo Pinto de Albuquerque, 
Paul Mahoney, 
Aleš Pejchal, 
Krzysztof Wojtyczek, 
Faris Vehabović, 
Ksenija Turković, 
Jon Fridrik Kjølbro, 
Yonko Grozev, 
Armen Harutyunyan, 
Pauliine Koskelo,       gjyqtarë, 
dhe Roderick Liddell,      kancelar,
Pas shqyrtimit në seancë me dyer të mbyllura më 6 Janar dhe 23 Qershor 2016,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e përmendur më lart:

PROCEDURA

1.  Çështja e ka zanafillën në kërkesën (nr.7334 / 13) kundër Republikës së Kroacisë, të 
paraqitur pranë Gjykatës në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetas Kroat, z. Kristijan Mursiç 
(“ankuesi”), më 17 Dhjetor 2012.

2.  Kërkuesi, i cili ishte i pajisur me ndihmë juridike, u përfaqësua nga Z. Vidović, një 
avokat që ushtron profesionin në Varaždin. Qeveria e Kroacisë (“Qeveria”) u përfaqësua 
nga Agjenti i tyre, zonja. Š. Stažnik.

3.   Ankuesi pretendon në veçanti, duke u mbështetur në nenin 3 të Konventës, që kushtet 
e burgimit të tij ishin të pamjaftueshme, kryesisht për shkak të mungesës së hapësirës 
personale.

4.   Aplikimi u caktua në Seksionin e Parë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i Rregullores së 
Gjykatës). Më 8 Tetor 2013, Presidenti i Seksionit të Parë vendosi të njoftojë Qeverinë 
lidhur me kërkesën. Më 12 Mars 2015, Dhoma e atij Seksioni, e përbërë nga Isabelle 
Berro, Kryetare, Khanlar Hajiyev, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, Erik 
Møse, Ksenija Turković dhe Dmitry Dedov, gjyqtarë dhe Søren Nielsen Kancelar i 
Seksionit, dhanë vendimin. Dhoma njëzëri deklaroi ankesën sipas nenit 3 të Konventës 
të pranueshme dhe pjesën tjetër të kërkesës të papranueshme. Ajo vendosi me shumicë 
se nuk ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës. Mendimi kundërshtues i Gjyqtarit 
Siciliano u vendos si aneks në këtë vendim.

5.   Më 10 Qershor 2015, ankuesi kërkoi referimin e çështjes në Dhomën e Madhe në 
përputhje me nenin 43 të Konventës. Më 6 Korrik 2015, paneli i Dhomës së Madhe e 
miratoi këtë kërkesë.
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6.   Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua sipas dispozitave të nenit 26 §§ 4 dhe 5 të 
Konventës dhe rregullit 24 të Rregullores së Gjykatës. Në diskutimet përfundimtare, 
Krzysztof Wojtyczek dhe Pauliine Koskelo, zëvendësues të gjyqtarëve, zëvendësuan Işıl 
Karakaş dhe Egidijus Kūris, të cilët nuk ishin në gjendje të merrnin pjesë në shqyrtimin 
e mëtejshëm të çështjes (Rregulli 24 § 3).

7.   Ankuesi dhe Qeveria paraqitën secili prej tyre observime (rregulli 59 § 1) mbi themelin 
e çështjes. Përveç kësaj, komentet e përbashkëta të palëve të treta u pranuan nga 
Observatoire international des prisons – section française (OIP-SF), Ligue belge des 
droits de l’homme (LDH) dhe  Réseau Européen de contentieux pénitentiaire (RCP). 
Komente të mëtejshme u pranuan nga pala e tretë Qendra e Dokumentimit “L’altro 
diritto onlus”. Palët e treta u lejuan nga Presidenti më 7 dhe 20 Tetor 2015, për të 
ndërhyrë në procedurën me shkrim (neni 36 § 2 i Konventës dhe rregulli 44 § 3).

8.   Një seancë u zhvillua në publik në ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 6 
Janar 2016 (rregulli 59 § 3).

U paraqitën para Gjykatës: 
(a)  për Qeverinë
Zj Š. stAžniK, Përfaqësues i Republikës së Kroacisë
pranë Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut,                               Agjent,
Z. a. MoSTovaC, Zyra e Përfaqësimit të Republikës së Kroacisë 
pranë Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
Zj.  M. konForTa, Zyra e Përfaqësimit të Republikës së Kroacisë
pranë Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut,
Zj M. BArić, Ministria e Drejtësisë Administrimi i Burgjeve, 
Kreu i Seksionit,                                                                                      Këshilltarë;
(b)  për ankuesin
Z. Z. vidović, Avokat,                                                                             Avokat,
Zj. A. vidović, Avokate,                                                                          Këshilltare.

Gjykata dëgjoi adresimet e Z. Vidoviq dhe Znj. Stajnik, si dhe përgjigjet nga Z. Vidoviq 
dhe Z. Mostovac për pyetjet e gjyqtarëve.

FAKTET

I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

9.   Ankuesi lindi më 1987 dhe jeton në Kuršanec.

A.  Historiku i çështjes

10.   Në një vendim të Gjykatës së Rajonit të Çakovcit (Županijski sud u Čakovcu) të datës 
19 Qershor 2008, e mbështetur nga Gjykata e Lartë (Supreme), më 3 Shkurt 2009, 
kërkuesi u dënua me dy vjet burgim për grabitje të armatosur.

11.  Më 2 Korrik 2010, Gjykata Bashkiake e Çakovcit (Općinski sud u Čakovcu) e dënoi me 
burgim njëvjeçar për vjedhje, e cila u konfirmua nga Gjykata e Rajonit të Çakovcit më 
3 Nëntor 2010.

12.  Pas një kërkese nga ankuesi, më 26 Gusht 2011, një kolegj prej tre gjyqtarësh të Gjykatës 
së Rajonit të Çakovcit mori parasysh këto dy dënime dhe e dënoi me një mandat të 
vetëm prej dy vjetësh e njëmbëdhjetë muaj burgim.
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B. Kushtet e paraburgimit të ankuesit në burgun e Bjelovar

13.  Më 16 Tetor 2009, kërkuesi u transferua nga një regjim gjysmë i hapur në Burgun e 
Shtetit të Turopoljes (Kaznionica u Turopolju) në Burgun e Rajonit në Bjelovar për 
të vuajtur dënimin me burg të caktuar fillimisht nga Gjykata e Rajonit Çakovë më 19 
Qershor 2008 (shih Paragrafin 10 më lart).Arsyeja për transferimin, siç tregohet në një 
raport të Burgut Shtetëror të Turopoljes, ishte sjellja e papërshtatshme e kërkuesit dhe 
kërcënimet për arratisje.

14.   Ankuesi qëndroi në burgun e Bjelovar deri më 16 Mars 2011, kur u transferua në 
burgun e Varaždinës (Zatvor u Varaždinu), pas një vendimi të Ministrisë së Drejtësisë të 
Drejtorisë së Burgjeve të 11 Marsit 2011.

15. Sipas ankuesit, gjatë qëndrimit në burgun e Bjelovarut, ai u vendos në qeli të 
mbipopulluara. Ai pretendoi në veçanti se për një periudhë prej pesëdhjetë ditësh në 
total ai ka qëndruar në më pak se 3 metra katrorë (m katrorë) hapësirë personale, duke 
përfshirë edhe njëzet e shtatë ditë të tjera rresht. Kishte gjithashtu disa periudha jo të 
njëpasnjëshme në të cilën ai ishte i vendosur në një qeli me hapësirë personale midis 3 
dhe 4 m2 (shih paragrafin 17 më poshtë).

16.  Ankuesi më tej pohoi se qelitë në të cilat ai kishte qëndruar ishin mbajtur në gjendje të 
keqe, lagësht, të ndotur dhe të pajisur me dollapë dhe karrige të pamjaftueshme për të 
gjithë të burgosurit. Objektet sanitare ishin në të njëjtën dhomë të ndenjes, nga e cila nuk 
ishin plotësisht të ndara. Ato objekte ishin rreth gjysmë metër larg nga tryeza e ngrënies, 
kishte një erë të vazhdueshme në qeli. Për më tepër, atij nuk iu është dhënë mundësia 
të angazhohej me punë në burgje dhe në përgjithësi nuk iu ofrohet qasje e mjaftueshme 
në aktivitete rekreative dhe edukative. Të burgosurit u lejuan të lëviznin lirshëm jashtë 
pjesës së mbyllur të burgut nga ora 4 deri në orën 7, ndërsa pajisjet jashtë qelive 
ishin të pamjaftueshme, veçanërisht duke pasur parasysh se kishte vetëm një oborr të 
hapur rekreativ. Ushqimi ishte i dobët dhe kushtet e higjienës ishin të papërshtatshme, 
veçanërisht tualeti i cili nuk ishte i ndarë nga dhoma e banimit. Të burgosurit nuk 
kishin qasje të mjaftueshme me ujë të nxehtë dhe u lejuan të dilnin vetëm një herë ose 
ndonjëherë dhe tri herë në javë.

17.  Sipas Qeverisë, në burgun e Bjelovarit ankuesi kishte në dispozicion një hapësirë 
mesatare prej 3.59 m². Ai u mbajt në katër qeli të ndryshme, kushtet e të cilave janë 
detajuar në tabelën më poshtë.

Matjet e qelive tregojnë madhësinë e tyre të përgjithshme (siç është dhënë nga 
Qeveria) dhe me mjetet sanitare të reduktuara të qelisë (bazuar në metodologjinë e 
paraqitur në paragrafin 114 më poshtë).Kjo llogaritje bazohet në një matje të përafërt 
të objektit sanitar(1.9 m katrorë) sipas planeve të dyshemeve të Burgut të Bjelovarit, 
të cilat Qeveria i ka siguruar Gjykatës dhe të cilat nuk janë të kontestuara nga ankuesi.

Qelia nr. Periudha e arrestimit Numri total 
i të burgo-
surve

Sipërfaqe e 
përgjth.  në 
m2

Hapësirë 
personale 
në m2

Sipërfaqe  
minus 
mjetet 
sanitare në 
m2

Hapësira 
personale 
në m2

1/O 16.10-15.11.2009 6 19.7 3.28 17.8 2.96
1/O 16.11-19.11.2009 5 19.7 3.94 17.8 3.56
1/O 20.11.2009-

05.02.2010
6 19.7 3.28 17.8 2.96



447

1/O 06.02-08.02.2010 5 19.7 3.94 17.8 3.56
1/O 09.02-10.04.2010 6 19.7 3.28 17.8 2.96
1/O 11.04.-20.04.2010 5 19.7 3.94 17.8 3.56
8/O 21.04.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 22.04-29.04.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 30.04-02.05.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 03.05-05.05.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 06.05-07.05.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 08.05-09.05.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 10.05.-25.05.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 26.05.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 27.05-02.06.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 03.06-04.06.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 05.06-16.06.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 17.06-19.06.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 20.06-30.06.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 01.07-02.07.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 03.07-05.07.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 06.07-17.07.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 18.07-13.08.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
14.08-17.08.2010 Periudha e kaluar  ne spitalin e burgut
8/O 18.08-26.08.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 27.08-30.08.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
4/O 31.08-02.09.2010 8 22.36 2.80 20.46 2.55
4/O 03.09.2010 7 22.36 3.19 20.46 2.92
8/O 04.09-06.09.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 07.09.2010 4 22.88 5.72 20.98 5.24
8/O 08.09-16.09.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 17.09.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 18.09.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 19.09-01.10.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 02.10-05.10.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/I 06.10-07.10.2010 5 22.18 4.44 20.28 4.05
8/I 08.10-19.10.2010 4 22.18 5.55 20.28 5.07
8/I 20.10-21.10.2010 3 22.18 7.39 20.28 6.76
8/I 22.10-23.10.2010 4 22.18 5.55 20.28 5.07
8/I 24.10-25.10.2010 5 22.18 4.44 20.28 4.05
8/I 26.10-28.10.2010 6 22.18 3.70 20.28 3.38
8/I 29.10-30.10.2010 5 22.18 4.44 20.28 4.05
8/I 31.10-04.11.2010 6 22.18 3.70 20.28 3.38
4/O 05.11.2010 6 22.36 3.73 20.46 3.41
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4/O 06.11-09.11.2010 5 22.36 4.47 20.46 4.09
4/O 10.11-13.11.2010 6 22.36 3.73 20.46 3.41
4/O 14.11-18.11.2010 7 22.36 3.19 20.46 2.92
4/O 19.11-26.11.2010 8 22.36 2.80 20.46 2.55
4/O 27.11-30.11.2010 7 22.36 3.19 20.46 2.92
8/O 01.12-03.12.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 04.12-09.12.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 10.12-12.12.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 13.12-21.12.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 22.12-24.12.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 25.12-31.12.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 01.01-16.01.2011 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 17.01-25.01.2011 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 26.01-27.01.2011 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 28.01-23.02.2011 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 24.02-25.02.2011 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 26.02-28.02.2011 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 01.03-15.03.2011 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 16.03.2011 6 22.88 3.81 20.98 3.49

18.  Qeveria sqaroi më tej se çdo qeli në të cilën ankuesi ishte vendosur kishte dritare që 
lejonin dritën natyrale dhe ajrin e pastër. Qelive iu sigurua drita artificiale gjithashtu 
dhe të gjitha ishin pjesë e një sistemi ngrohjeje qendrore dhe të pajisur me një sistem 
komunikimi që u mundëson të burgosurve të kontaktojnë menjëherë stafin e burgut në 
rast nevoje. Të gjitha qelitë kishin një tualet të ndarë plotësisht nga zona e banimit dhe 
të pajisur me sistemin e vet të ventilimit. Të gjitha qelitë kishin qasje të drejtpërdrejtë 
me ujë të pijshëm. Qelitë u mirëmbajtën vazhdimisht dhe gjithashtu u kryen disa punë 
të nevojshme dhe rikonstruksion për përmirësimin e objektit janë kryer në 2007, Korrik 
2009 dhe Maj-Korrik 2010, si dhe në 2011, 2012 dhe 2013. Për më tepër, të burgosurit u 
pajisën me të gjithë higjienën e nevojshme dhe mjetet e duhura sanitare. Kjo përfshinte 
një dush tri herë në javë dhe pas aktiviteteve sportive. Çdo i burgosur gjithashtu ishte 
i pajisur rregullisht me tualetin e nevojshëm dhe furnizimet e pastrimit për mbajtjen e 
qelive të pastra. Të burgosurit u siguruan me shtroje të pastra dhe shtroje për krevatet çdo 
pesëmbëdhjetë ditë, ose më shpesh nëse ishte e nevojshme. Përveç kësaj, të burgosurit 
u pajisën me veshjet e nevojshme edhe pse iu lejua të përdorin rrobat e tyre. Ushqimi u 
bazua në një vlerësim nga ekspertët si dhe cilësia e ushqimit u monitorua vazhdimisht 
nga autoritetet kompetente të shtetit. Të burgosurit u siguruan me tri vakte në ditë të cilat 
plotësonin kërkesat e domosdoshme të ushqyerjes, siç mbikëqyret nga mjeku i burgut. 
Ushqimi mund të merrej në qeli ose të hahet në një dhomë të përbashkët.

19.  Qeveria gjithashtu shpjegoi se të burgosurit u lejuan të lëviznin lirshëm jashtë qelive 
të tyre në mëngjes dhe pasdite dhe të përdorin ambientet e brendshme dhe të jashtme 
të Burgut të Bjelovarit. Kjo në veçanti përfshinte dy orë stërvitje në natyrë dhe përveç 
kësaj lëvizje të lirë jashtë qelisë brenda burgut nga ora 4 deri në 7 paradite. Në mënyrë 
të veçantë, në regjimin e përditshëm të zakonshëm, të burgosurit do të zgjoheshin në 
orën 7 në ditët e punës dhe në orën 7.30 në fundjavë dhe festat publike. Pastaj do të 
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lahen, pastrojnë shtretërit e tyre dhe do të hanë mëngjes, pasuar nga pastrimi në mëngjes 
i qelisë. Koha e lirë ishte planifikuar më pas, deri në orën 13:00, kur ata kishin mundësi 
të merrnin pjesë në një numër aktivitetesh. Koha e lirë u pasua nga dreka e shërbyer 
mes orës 1 dhe 2 të drekës. Periudha pas drekës zakonisht ishte lënë mënjanë për 
aktivitete të ndryshme të grupit dhe takime me avokatët dhe stafin e burgjeve. Mes orës 
4 dhe 7 paradite të gjitha dyert e qelive hapen përsëri, duke u mundësuar të burgosurve 
lëvizjen brenda burgut dhe përdorimin e mjediseve të tyre siç ishte e arsyeshme. Darka 
ishte shërbyer nga ora 7:00, pasuar nga pastrimi i mbrëmjes dhe pastrimi i qelive dhe 
dhomave të tjera në burg.

20.  Qeveria parashtroi se Burgu në Bjelovar ishte i pajisur me një zonë rekreative të 
vendosur në oborr, e cila përveç pjesëve të asfaltuara përfshinte një oborr. Sipërfaqja e 
oborrit ishte 305 metra katrore. Ka pasur qasje të drejtpërdrejtë me ujë të pijshëm dhe 
dritë artificiale, si dhe mbrojtje nga moti i keq në dispozicion në zonën e rekreacionit. 
Palestra ishte e hapur ndërmjet orës 8 dhe 12.30 si dhe ndërmjet orës 2 dhe 6 të mbas 
drekës, dhe fusha e basketbollit ishte e hapur në ditët e punës ndërmjet orës 3 dhe 4 të 
pasdites si dhe në fundjavë në mëngjes dhe pasdite. Zona e rekreacionit ishte e pajisur 
edhe me një fushë badminton dhe tavolina pingpongu. Të burgosurit ishin në gjendje 
të huazonin libra dhe të përdorin shërbime të tjera të bibliotekës së Bjelovar, të cilat 
ishin rregullisht të disponueshme në burg. Administrata e burgjeve gjithashtu organizoi 
ceremoni fetare dhe kontakte me shoqatat kulturore dhe fetare. Çdo qeli ishte e pajisur 
me televizor kabllor, i cili mund të shihej në orën 7:00 deri në orën 11:00.Gjatë ditëve 
të punës, dhe mes orës 7.30 dhe në mesnatë në fundjavë dhe në festat publike. Kishte 
edhe marrës radiofonikë në qeli dhe mundësi të huazimit dhe shikimit të filmave nga 
një koleksion i disponueshëm në burgun e Bjelovar. Përveç kësaj, të burgosurit u lejuan 
të shoqëroheshin me  njëri tjetrin duke luajtur lojëra. Kishte edhe një dhomë për vizita 
bashkëshortore dhe të burgosurve u lejohej të merrnin mallra të ndryshëm nga jashtë 
burgut. Burgu i Bjelovarit gjithashtu ofroi mundësi të shkollimit në burg, por ankuesi 
kishte vendosur të mos e shfrytëzonte atë mundësi. Puna e paguar në burg ishte në 
dispozicion dhe në përputhje me mundësitë ekonomike, të cilat ishin në kohë të kufizuar 
për shkak të krizës së përgjithshme ekonomike. Një mundësi e punës jashtë burgut 
ekzistonte, por kërcënimet e mëparshme të kërkuesit për të shpëtuar dhe sjellja e tij 
joadekuate në paraburgim nuk i jepnin këtë të drejtë për të shfrytëzuar këtë mundësi. 
Gjatë qëndrimit në burgun e Bjelovar, ankuesi kishte marrë rregullisht trajtim mjekësor. 
Ai e kishte parë familjen e tij katër herë gjatë gjykimit për një tjetër vepër penale në 
Çakovë dhe ishte lejuar të fliste me ta në telefon njëzet minuta në javë, me dhjetë minuta 
shtesë në festat publike. 

21.  Qeveria i mbështeti argumentet e tyre me fotografi të marra në vitet 2007, 2010 dhe 
2011 në kontekstin e rinovimit të burgut dhe vizitat e zyrtarëve të ndryshëm në burg, 
planet dysheme dhe dokumentet tjera përkatëse në lidhje me pajisjet në dispozicion në 
burgun e Bjelovar dhe kujdesin ndaj shëndetit dhe ushqyerjes së ankuesit.

C.  Ankesat e kërkuesit rreth kushteve të tij

22.  Më 24 Mars 2010, ankuesi paraqiti një kërkesë në administratën e burgjeve të Bjelovar 
nëpërmjet një avokati, duke kërkuar që të transferoheshin në Burgun e Varaždinit për 
arsye personale dhe familjare.

23.  Më 26 Prill 2010 ai u ankua në Administratën e Burgjeve të Ministrisë së Drejtësisë 
lidhur me sjelljen e administratës së burgut në Bjelovar në përgjithësi, duke pretenduar 
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se ata kurrë nuk i kishin ofruar atij mundësinë për të pasur një takim me zyrtarët 
përkatës, se kërkesa e tij për një transferim ishte injoruar dhe se ushqimi i burgut ishte i 
pamjaftueshëm.

24. Ankuesi përsëriti kërkesën e tij për një transferim në Burgun e Varaždin më 6 Maj 2010, 
duke cituar arsyet personale dhe familjare, veçanërisht mungesën e mjeteve financiare 
të familjes së tij, gjë që e vështirësoi vizitën tek ankuesi.

25. Më 14 Korrik 2010, Administrata e Burgjeve të Ministrisë së Drejtësisë iu përgjigj 
ankesave të ankuesit, duke i gjetur ata të pabazuara në të gjitha aspektet. Ai vuri në 
dukje se i ishte dhënë mundësia e mjaftueshme për të pasur kontakte me familjen e tij 
me telefon dhe gjatë pjesëmarrjes në seancat gjyqësore në Mars, Prill dhe Korrik 2010 
në procedurën penale kundër tij, se ai nuk kishte qenë i angazhuar në ndonjë punë, sepse 
nuk ka pasur vende të mjaftueshme pune në burgun e Bjelovar, se kishte pasur shtatë 
takime me guvernatorin e burgut dhe njëzetepesë takime me zyrtarë të tjerë të burgjeve 
të Bjelovar, dhe se ushqimi ishte përgatitur në konsultim me ekspertët, mbikëqyrur nga 
mjeku i burgut.

26.  Më 24 Gusht 2010, kërkuesi u ankua për kushtet e ndalimit të tij nga një gjyqtar i 
ekzekutimit të dënimit të Gjykatës së rajonit në Bjelovar (Županijski sud u Bjelovaru).
Ai vuri në dukje se ankesat kryesore të tij ishin dëshirat e tij për t’u transferuar në një 
burg tjetër afër familjes së tij. Ai gjithashtu u ankua, në veçanti, se kërkesës së tij për t’u 
angazhuar me punë në burg nuk i janë përgjigjur. Ai u arrestua me shtatë të burgosur të 
tjerë në qelinë nr.8, e cila ka totalin e 18 m katrorë dhe ishte e pajisur dhe mirëmbajtur 
në mënyrë joadekuate. Kushtet e higjienës ishin të jo të mira, duke pasur parasysh se atij 
i ishte lejuar të bënte dush vetëm tri herë në javë.

27. Pas ankesës së kërkuesit, gjyqtari për ekzekutimin e dënimit kërkoi një raport të 
hollësishëm nga burgu i Bjelovarit lidhur me kushtet e ndalimit të tij.

 28.  Pas marrjes së raportit përkatës dhe dëgjimit nga ana e kërkuesit personalisht, më 7 Tetor 
2010 gjyqtari i përmbarimit i hodhi poshtë ankesat e tij si të pabazuara. Në veçanti, ajo 
gjeti se ankuesi kishte hapësirë të mjaftueshme personale në dispozicion të tij, pasi katër 
persona të tjerë ishin në atë kohë me të në të njëjtën qeli. Gjyqtari për ekzekutimin e 
dënimit gjithashtu gjeti se kërkuesit i ishte siguruar higjiena sanitare e mjaftueshme dhe 
se ai nuk ishte i përfshirë në punët e burgut pasi mundësi të tilla nuk ekzistonin për të 
gjithë të burgosurit në Burgun e Bjelovar.

29.   Më 15 Tetor 2010, ankuesi paraqiti një ankesë kundër vendimit të gjyqtarit për 
ekzekutimin e dënimit me një kolegj prej tre gjyqtarësh të Gjykatës së Rajonit në 
Bjelovar, duke pretenduar se ajo kishte gabuar në gjetjet faktike, si qelia nr.8 ishte e 
mbushur deri me tetë të burgosur.

30.  Më 21 Tetor 2010, një trup gjykues prej tre gjyqtarësh i Gjykatës së Rajonit të Bjelovar 
e hodhi poshtë padinë e paditësit si të pabazuar, duke mbështetur arsyetimin e gjyqtarit 
për ekzekutimin e dënimit. Ai gjithashtu sqaroi se standardi i kërkuar për hapësirën 
personale bazuar në Ligjin për Ndëshkimin në Burgje, përkatësisht 4 metra katror, ishte 
standardi minimal i rekomanduar që duhet të respektohet në parim, por që nuk mund të 
ketë shkelje automatike të të drejtave të burgosurit nëse një standard i tillë përkohësisht 
nuk përmbushej. Duke pasur parasysh faktin se reduktimi në hapësirën personale të 
ankuesit në qelinë nr. 8 ishte vetëm i përkohshëm, kolegji prej tre gjyqtarësh konsideronte 
se nuk kishte pasur shkelje të të drejtave të tij.

31. Më 5 Nëntor 2010, kërkuesi u ankua në Gjykatën e Rajonit të Bjelovarit për vendimin 
e kolegjit prej tre gjyqtarësh. Ai argumentoi se për gjashtë muajt e parë pas ardhjes së 
tij në burgun e Bjelovar, ai ishte arrestuar në qelinë nr.1, me 17.13 metra katrorë, ku 
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qëndronin dhe vuanin dënimin gjashtë të burgosur në total. Më pas ai kishte kaluar 
një muaj në qelinë nr.8 në katin e parë me gjashtë të burgosur, e cila ishte matur në një 
sipërfaqe17.13 m2.Ai më pas ishte vendosur në një qeli tjetër, gjithashtu të shënuar 
“qelia nr.8 “, e cila përsëri ishte 17.13 metra katrore, ku ai kishte kaluar gjashtë muaj me 
tetë të burgosur. Në kohën e ankimit ai u mbajt në qelinë nr.4 me gjashtë të burgosur.

32. Më 20 Nëntor 2010, ankuesi paraqiti një ankesë kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese 
(Ustavni sud Republike Hrvatske), duke u mbështetur në nenin 14 § 2 (barazia para 
ligjit), neni 26 (barazia para autoriteteve shtetërore) dhe neni 29 (e drejta për Gjykim të 
drejtë) të Kushtetutës, duke u ankuar në përgjithësi për mungesën e hapësirës personale 
dhe mundësive të punës në Burgun e Bjelovarit. Ai gjithashtu u mbështet në nenin 74 
(3) të Ligjit për Ndëshkim në Burgje, duke garantuar hapësirë të përshtatshme personale 
për të burgosurit dhe pretendoi se kjo dispozitë nuk ishte respektuar në rastin e tij.

33. Më 26 Nëntor 2010, kërkuesi i ankesës iu drejtua Avokatit të Popullit (Pučki pravobranitelj) 
lidhur me faktin se atij nuk i ishte dhënë transferimi në një burg më pranë familjes së tij 
dhe pretendonte në përgjithësi lidhur me kushtet e pamjaftueshme të mbajtjes së tij.

34.  Ndërkohë, në Nëntor të vitit 2010, ankuesi u bashkua me një grup të burgosurish të cilët 
u ankuan me gjykatësin për ekzekutimin e dënimeve për kushtet e papërshtatshme të 
përgjithshme në burgun e Bjelovar.

35.  Me një letër të datës 7 Dhjetor 2010, Avokati I Popullit e ftoi ankuesin që të mbështeste 
më tej ankesat e tij.

36.   Ankuesi iu përgjigj kësaj kërkese më 21 Dhjetor 2010, duke u shprehur se gjyqtari për 
ekzekutimin e dënimit dhe kolegji prej tre gjyqtarësh të Gjykatës së Rajonit në Bjelovar 
nuk kishin shqyrtuar siç duhet ankesat e tij dhe se atij nuk i ishte dhënë hapësirë personale 
4 metra katrore gjatë vuajtjes së dënimit siç kërkohet bazuar në Ligjin për Ndëshkimin 
në Burgje.

37.  Në Mars 2011, ankuesi pa një psikiatër, i cili gjeti se kërkuesi ishte i irrituar për 
internimin që i bëhej atij si dhe nga pamundësia për të parë familjen.

38.   Më 12 Prill 2011, Avokati i Popullit iu përgjigj letrës së kërkuesit se, sipas informatave 
të disponueshme, strehimi i tij në burgun e Bjelovar ishte sipas kërkesave të hapësirës së 
përshtatshme personale në bazë të Aktit të Ekzekutimit të Dënimeve në Burg. Avokati 
i Popullit gjithashtu vuri në dukje se qelia në të cilën ankuesi ishte në paraburgim ishte 
rinovuar në vitin 2010 dhe ishte në përputhje me të gjitha standardet e higjienës dhe të 
shëndetit. Avokati i Popullit gjithashtu vuri në dukje se, ashtu si dhe nëntëdhjetë e dy 
të burgosur të tjerë, ankuesi nuk ishte përfshirë në punë në burg, pasi kishte pasur një 
numër të pamjaftueshëm të vendeve të punës për të gjithë të burgosurit.

39.  Më 5 Qershor 2012, Gjykata Kushtetuese deklaroi ankesën kushtetuese të ankuesit 
(shih paragrafin 32 më lart) si të papranueshme si qartazi të pabazuar. Pjesa përkatëse e 
vendimit thotë:

““Në ankesën e tij kushtetuese, ankuesi nuk ishte në gjendje të tregonte se Gjykata 
e Rajonit në Bjelovar kishte vepruar në kundërshtim me dispozitat kushtetuese në lidhje 
me të drejtat e njeriut dhe liritë themelore ose kishte interpretuar arbitrarisht dispozitat 
ligjore përkatëse. Prandaj, Gjykata Kushtetuese konstaton se rasti në fjalë nuk nge një 
çështje të të drejtave kushtetuese të ankuesit. Për këtë arsye në rastin e paraqitur pranë 
Gjykatës Kushtetuese nuk ka çështje kushtetuese për të vendosur  ... “

40.  Vendimi i Gjykatës Kushtetuese iu dorëzua përfaqësuesit të ankuesit më18 Qershor 2012.
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II.  LIGJI DHE PRAKTIKA E BRENDSHME PËRKATËSE 

A.  Ligji i brendshëm përkatës

1.  Kushtetuta
41.  Dispozitat përkatëse të Kushtetutës së Republikës së Kroacisë (Kushtetuta e Republikës 

së Kroacisë, Gazeta Zyrtare nr. 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 124/2000, 
28/2001, 41/2001, 55 / 2001, 76/2010, 85/2010 dhe 5/2011) lexojnë si në vijim:

Neni 23
““Askush nuk do t’i nënshtrohet ndonjë forme keqtrajtimi ...”

Neni 25
“Të gjithë të paraburgosurit dhe personat e dënuar duhet të trajtohen në mënyrë 

humane dhe me respekt për dinjitetin e tyre “.
42.  Pjesa përkatëse e nenit 62 të Ligjit Kushtetues për Gjykatën Kushtetuese (Gazeta Zyrtare 

nr. 99/1999, 29/2002, 49/2002) thotë:
“1. Kushdo mund të parashtrojë ankesë kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese nëse ai 

ose ajo gjykon se një vendim (pojedinačni akt) i një organi shtetëror, një organ 
i vetëqeverisjes lokale dhe rajonale, ose një person juridik me autoritet publik, i 
cili ka vendosur për vendimin e tij ose të drejtat dhe detyrimet e saj, apo në lidhje 
me dyshimin ose akuzën për një vepër penale, ka shkelur të drejtat e njeriut ose 
të lirive themelore, ose të drejtën e tij / saj për vetëqeverisje lokale dhe rajonale të 
garantuara me Kushtetutë (në tekst më tej “e drejta kushtetuese” ) ...”

2.  Zbatimi i Ligjit të Dënimeve me Burgim
43.  Dispozitat përkatëse të Ligjit për ekzekutimin e dënimit me burgim, Gazeta Zyrtare 

nr. 128/1999, 55/2000, 99/2000, 129/2000, 59/2001, 67/2001, 11/2002, 190 / 2003, 
76/2007, 27/2008, 83/2009 dhe 18/2011) lexojnë si vijon:

Qëllimi i ekzekutimit të dënimeve me burg
Neni 2

“Qëllimi kryesor i ekzekutimit të dënimeve me burg është sigurimi i trajtimit 
human dhe respektimi i dinjitetit të personit që vuan dënimin me burg (në tekstin e më 
poshtë “i burgosuri”), për ta përgatitur atë për jetën pas lirimit në pajtim me ligjin dhe 
rregullat.”

Të drejtat themelore dhe kufizimet e tyre
Neni 3

“(1) Një i burgosur gëzon mbrojtjen e të drejtave themelore të përcaktuara në Kushtetutën 
e Republikës së Kroacisë, marrëveshjet ndërkombëtare dhe këtë Ligj.

 (2) Të drejtat themelore të një të dënuari mund të kufizohen me ekzekutimin e dënimit 
me burg vetëm në masën e nevojshme për arritjen e qëllimit të ekzekutimit të 
dënimit dhe sipas procedurës së përcaktuar në këtë ligj.

(3)  Të drejtat e të burgosurit mund të kufizohen vetëm në raste të jashtëzakonshme, 
nëse është e domosdoshme për mbrojtjen e rendit dhe sigurisë në burgun shtetëror 
ose në burgun e rajonit dhe për mbrojtjen e të burgosurve të tjerë.

(4)  Çdo kufizim mbi të drejtat themelore të të burgosurve të parashikuara në këtë ligj 
duhet të jetë në proporcion me arsyet për të cilat ato zbatohen.”

Organet përgjegjëse për ekzekutimin e dënimeve me burg
Neni 6

“(1) Detyra e ekzekutimit të dënimit me burgim qëndron brenda juridiksionit dhe 
kompetencës së [Administratës së Burgjeve të Ministrisë së Drejtësisë] dhe 
gjyqtarit për ekzekutimin e dënimit. ... “
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Ndalimi i trajtimit të paligjshëm
Neni 9

“(1)  Dënimet me burgim duhet të zbatohen në mënyrë që të garantohet respektimi 
i dinjitetit njerëzor të të burgosurve. Trajtimi i nënshtrohet të burgosurve në 
çfarëdo forme torture, keqtrajtimi ose poshtërimi ose eksperimente mjekësore ose 
shkencore, ndalohet dhe ndëshkohet.

(2)  Trajtimi i ndaluar sipas paragrafit 1 të këtij neni do të përfshijë në veçanti çdo 
trajtim që është jo proporcional me nevojën për të mbajtur rendin dhe disiplinën 
në burgje ose burgjet e Shtetit, ose që është i paligjshëm dhe mund të rezultojë në 
vuajtje ose kufizim të papërshtatshëm të të drejtave themelore të të burgosurve.”

Të drejtat e të burgosurve
Neni 14

“(1)  Në varësi të kushteve të përcaktuara në këtë ligj, çdo i burgosur ka të drejtë të:
...
(9) një minimum prej dy orësh në ditë për t’u shpenzuar jashtë qelisë në burgun 

shtetëror ose në burg [të rajonit] “...”
Ankesat
Neni 15

“(1)  Një i burgosur ka të drejtë të ankohet për një akt ose vendim të një punonjësi të një 
burgu shtetëror ose burgu rajonal.

(2)  Ankesat duhet të dorëzohen me gojë ose me shkrim me guvernatorin e burgut ose 
me zyrën qendrore të Administratës së Burgut [të Ministrisë së Drejtësisë]. ...

(5)  Nëse i burgosuri paraqet ankesë tek gjyqtari për ekzekutimin e dënimit, ajo do të 
konsiderohet si kërkesë për mbrojtje gjyqësore sipas nenit 17 të këtij ligji. 

Mbrojtja gjyqësore kundër akteve dhe vendimeve të administratës së një burgu 
Shtetëror ose burgut [të rajonit]

Neni 17
“(1) Një i burgosur mund të parashtrojë kërkesë për mbrojtje gjyqësore kundër çdo akti 

ose vendimi që i mohon në mënyrë të paligjshme atij ose asaj ndonjë nga të drejtat 
e garantuara me këtë ligj ose që kufizon në mënyrë të paligjshme të drejtat e tilla.

(2)  Gjyqtari për ekzekutimin e dënimit e hedh poshtë kërkesën për mbrojtje gjyqësore 
nëse ai ose ajo gjykon se është i pabazuar. Nëse kërkesa është e bazuar, gjyqtari 
për ekzekutimin e dënimit do të urdhërojë që të hiqen privimet apo kufizimet e 
paligjshme të të drejtave. Nëse kjo nuk është e mundur, gjyqtari për ekzekutimin e 
dënimit do të gjejë shkelje dhe do të ndalojë përsëritjen e tij.

(3)  I burgosuri dhe burgu mund të ushtrojnë ankesë kundër vendimit të gjyqtarit për 
ekzekutimin e dënimit ... “

Akomodimi i të burgosurve
Neni 74

“(1) Akomodimi i të burgosurve duhet të plotësojë standardet shëndetësore, higjienike 
dhe hapësinore dhe të jetë i përshtatshëm për klimën.

(2) Të burgosurit, si rregull, do të vendosen në dhoma të ndara. Të burgosurit që besohet 
të mos shkaktojnë ndikim të ndërsjellët negativ mund të vendosen në të njëjtën 
dhomë. Çdo i burgosur do të ketë shtratin e vet. Të burgosurit do të kalojnë kohën 
e lirë në dhomat e ndenjes së bashku me të burgosurit e tjerë.

(3)  Lokalet ku strehohen të burgosurit duhet të jenë të thata, të pastra dhe të mëdha. 
Në çdo konvikt duhet të ketë një hapësirë minimale prej 4 metrash katrorë dhe 10 
metër kub për çdo të burgosur.
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(4)  Çdo dhomë në të cilën të burgosurit jetojnë ose punojnë duhet të ketë dritë ditore dhe 
artificiale e cila mundëson leximin dhe punën pa shkaktuar vështirësi për shikimin.

(5) Burgjet shtetërore dhe burgjet [e rajonit] duhet të pajisen me pajisje sanitare që 
mundësojnë përmbushjen e rregullt të nevojave fiziologjike në një mjedis të pastër 
dhe të përshtatshëm sa herë që të burgosurit kanë nevojë për to.

(6)  Uji i pijshëm duhet të jetë gjithmonë i arritshëm për të burgosurit.”
Higjiena personale dhe pastrimi i ambienteve 

Neni 76
“(1)  Të gjitha ambientet në burgun shtetëror ose në burgun e rajonit duhet të mirëmbahen 

dhe të pastrohen rregullisht.
(2)  Detyrat e përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni do të kryhen nga të burgosurit 

deri në dy orë në ditë, pa kompensim financiar.
(3)  Të burgosurit duhet të kenë mundësinë të lajnë trupin çdo ditë. Të burgosurve u 

kërkohet të mbajnë higjienën personale. Një burg shtetëror ose burgu [i rajonit] do të 
ofrojë ujë dhe tualete për të siguruar higjienën personale dhe veshmbathje, këpucët 
dhe shtratin te pastër. Mjekrat, mustaqet dhe flokët e gjata mund të përjashtohen 
veçanërisht për arsye sigurie ose shëndetësore.

(4)  Mbikëqyrja e higjienës personale dhe rregullt duhet të kryhet nga një mjek ose nga 
një ekspert tjetër mjekësor. 

Vaktet
Neni 78

“(1) Të burgosurve u ofrohet ushqim i përgatitur dhe i shërbyer në mënyrë të rregullt 
në intervale të rregullta. Cilësia dhe sasia e ngrënies duhet të plotësojnë kërkesat 
e ushqimit dhe higjienës dhe duhet të jenë të përshtatshme për moshën, shëndetin, 
natyrën e punës së të burgosurit dhe në varësi të mundësive të një burgu shtetëror 
ose burgut të rajonit, si dhe preferencat fetare dhe kulturore. ... “

Punësimi i të burgosurve
Neni 80

“(1) Një i burgosur ka të drejtë të punojë, në varësi të gjendjes së tij shëndetësore, 
[nivelit] të njohurive dhe mundësive [në dispozicion] në burgun e shtetit ose në 
burgun [e rajonit]. ... “

Përdorimi i kohës së lirë
Neni 96

“(1) Burgu shtetëror ose burgu [i rajonit] duhet të sigurojë hapësirë dhe pajisje për 
shfrytëzimin kuptimplotë të kohës së lirë.

(2)  Burgu shtetëror ose burgu i rajonit organizon lloje të ndryshme veprimtarish për të 
plotësuar nevojat fizike, shpirtërore dhe kulturore të të burgosurve.

(3)  Koha e lirë e të burgosurve do të përdoret në workshope të organizuara për pikturë, 
aktivitete teknike, muzikë, letërsi, teatër, gazetari, informatikë, klubet debatuese, 
ushtrime dhe të ngjashme.

(4)  Përmbajtja e kohës së lirë të organizuar përcaktohet në programin e zbatimit.
(5)  Në pajtim me mundësitë e burgut shtetëror ose të burgut të rajonit, i dënuari do të 

lejohet të organizojë kohën e lirë (hobi i tij ose saj) me shpenzimet e veta, nëse nuk 
rrezikon sigurinë dhe rregullin si dhe nuk shqetësojnë të burgosurit e tjerë. ... “

B.  Praktika përkatëse

44.  Në raportet vjetore periodike midis 2009 dhe 2011, Avokati i Popullit të Kroacisë 
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raportoi për problemin e përgjithshëm të mbipopullimit të burgjeve në Kroaci, duke 
përfshirë edhe Burgun e Bjelovar, si një nga problemet qendrore organizative të sistemit 
të burgjeve që kishin gjeneruar shumicën e ankesave dhe shkeljeve të të drejtave të 
burgosurve. Avokati i Popullit gjithashtu vuri në dukje se burgjet në përgjithësi e trajtuan 
problemin duke shndërruar mjedise të ndryshme në konvikte dhe qeli për të burgosurit 
dhe duke siguruar liri më të madhe të lëvizjes brenda burgjeve. Në raporte, Avokati I 
Popullit vazhdimisht vuri në dukje nevojën për të siguruar në mënyrë të përshtatshme 
të drejtat e të burgosurve të garantuara sipas ligjit vendor përkatës dhe standardeve 
ndërkombëtare.

45.  Në një raport të përgjithshëm mbi kushtet e paraburgimit në Kroaci, nr. UX-5464/2012 
të 12 Qershorit 2014, Gjykata Kushtetuese identifikoi problemin e mbipopullimit të 
burgjeve dhe i udhëzoi autoritetet kompetente që të marrin masa më proaktive në 
sigurimin e kushteve adekuate të paraburgimit për të gjitha llojet e të paraburgosurve, 
siç parashikohet në ligjin përkatës vendas dhe në standardet ndërkombëtare. Pjesa 
përkatëse e raportit lexon si vijon:

“Përfundimet
13.  Gjykata Kushtetuese thekson se autoritetet shtetërore janë të detyruara të vendosin 

masa efektive normative dhe zbatuese, të cilat duhet të sigurojnë që çdo i 
paraburgosur të vendoset në kushte të tilla që garantojnë respektin për dinjitetin 
e tij njerëzor. Pavarësisht nga kufizimet financiare në shpenzimet buxhetore të 
përcaktuara për sistemin e drejtësisë penale dhe në pikëpamje të krizës ekonomike, 
duhet të miratohet një pozicion financiar i përshtatshëm në lidhje me ndërtimin e 
kapaciteteve të reja kujdestare dhe në lidhje me investimet e tjera infrastrukturore 
brenda sistemit të burgjeve.

13.1. Gjykata Kushtetuese vëren se për personat të cilët janë duke vuajtur dënimin me 
burg ose janë ndaluar [në pritje të gjykimit], autoritetet shtetërore janë të detyruara 
të sigurojnë hapësirën minimale personale siç parashihet me Aktin për Ndëshkimin 
e Burgjeve ose në përputhje me standardet që [ Gjykata] përcaktoi rastin Ananyev 
dhe të tjerët kundër Rusisë (aktgjykimi i 10 janarit 2012). Këto janë si më poshtë: 
secili i paraburgosur duhet të ketë një vend për të fjetur individual në qeli, secili 
i paraburgosur duhet të disponojë të paktën 3 metra katrorë të sipërfaqes dhe 
sipërfaqja e përgjithshme e qelisë duhet të jetë e tillë që të lejojë të ndaluarit të 
lëvizin lirshëm midis objekteve.

...”

III. MATERIALE TË PËRSHTATSHME NDËRKOMBËTARE

A.  Standardet e Këshillit të Evropës në çështjen e mbipopullimit të burgjeve

1. Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit 
Çnjerëzor ose Poshtërues (“KPT”)

(a)Raport shpjegues i Konventës për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose 
Ndëshkimit Çnjerëzor ose Poshtërues
46.  Pjesa përkatëse e Raportit Shpjegues të Konventës për Parandalimin e Torturës dhe 

Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Poshtërues (CPT / Inf / C (89) 1 [EN]) thotë:
“27. Praktika gjyqësore e Gjykatës dhe Komisionit të të Drejtave të Njeriut në nenin 3 

siguron një burim udhëzimi për [CPT].Sidoqoftë, aktivitetet e Komitetit synojnë parandalimin 
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e mëtejmë sesa aplikimin e kërkesave ligjore për rrethanat ekzistuese. Komiteti nuk duhet të 
kërkojë të ndërhyjë në interpretimin dhe zbatimin e nenit 3. “

(b)  Raporte të Përgjithshme
47.  Pjesa e përshtatshme e Raportit të Parë të Përgjithshëm, CPT/Inf (91) 3 [EN], të 20 

Shkurt 1991, shpreh:
“47. Katër pasoja të rëndësishme vijnë nga fakti se ‘parandalimi’ përbën një element kyç 

të të gjithë sistemit të monitorimit të ngritur nga Konventa.
48. Së pari, CPT gjithmonë duhet të shqyrtojë kushtet e përgjithshme të paraburgimit që 

ekzistojnë në vendet e vizituara. Ai duhet të shqyrtojë jo vetëm nëse abuzimet po ndodhin 
në të vërtetë, por gjithashtu të jenë të vëmendshëm ndaj atyre ‘treguesve’ ose ‘shenjave 
të hershme’ që tregojnë për abuzime të mundshme në të ardhmen. Për shembull, ajo 
duhet - dhe në të vërtetë e bën - të shqyrtojë kushtet fizike të paraburgimit (hapësirën në 
dispozicion të të burgosurve, ndriçimin dhe ventilimin, pajisjet e larjes dhe tualeteve, 
rregullimin e ushqimit dhe gjumit, kujdesin mjekësor të siguruar nga autoritetet etj.) si 
kushtet sociale (për shembull, marrëdhëniet me të burgosurit e tjerë dhe personelin e 
zbatimit të ligjit, lidhjet me familjet, punonjësit socialë, botën e jashtme në përgjithësi 
etj.). CPT gjithashtu i kushton vëmendje të madhe shkallës në të cilën ekzistojnë masa 
të caktuara mbrojtëse themelore kundër keqtrajtimit në vend, të vizituara p.sh. Njoftimi 
për arrestimin nga ana e policisë; Qasja me një avokat; Qasja me një mjek; Mundësitë e 
paraqitjes së ankesave për keqtrajtim ose kushtet e paraburgimit.

49.  Së dyti, shpesh nuk mund të kuptojmë dhe të vlerësojmë kushtet në të cilat personat janë 
të privuar nga liria në një vend të caktuar, pa marrë parasysh këto kushte në kontekstin 
e tyre të përgjithshëm (historik, social, ekonomik). Ndonëse dinjiteti njerëzor duhet të 
respektohet në mënyrë efektive nga të gjitha Palët e Konventës, prejardhja e secilit 
prej këtyre vendeve ndryshon dhe mund të llogarisë dallimet në përgjigjen e tyre ndaj 
çështjeve të të drejtave të njeriut. Rrjedhimisht, për të përmbushur detyrën e tyre për 
parandalimin e abuzimeve, CPT-ja duhet të shikojë shpesh në shkaqet themelore të 
kushteve të përgjithshme ose specifike që favorizojnë keqtrajtimin.

50.  Pasoja e tretë është e lidhur ngushtë me dy të mëparshmet. Në një numër rastesh, CPT-ja 
- pasi heton kushtet e ndalimit në një vend të caktuar - nuk mund ta gjejë të përshtatshme 
të kufizojë veten thjesht duke sugjeruar masa të menjëhershme ose afatshkurtra (si për 
shembull, veprime administrative) apo edhe masa të tilla si përmirësime legjislative. 
Mund të duket e nevojshme të rekomandojë masa afatgjata, të paktën kurdoherë që është 
bërë e qartë se ekzistojnë kushte të papranueshme në një vend si rezultat i faktorëve të 
rrënjosur thellë që nuk mund të lehtësohen thjesht nga ligjet gjyqësore ose legjislative 
ose nga mjetet e tjera ligjore teknike. Në raste të tilla, strategjitë arsimore dhe të 
ngjashme afatgjata mund të jenë thelbësore.

51. Një pasojë e katërt rrjedh nga të gjitha vërejtjet e mësipërme, që CPT të kryejë funksionin 
parandalues në mënyrë efektive, duhet të synojë një shkallë mbrojtjeje më të madhe se 
ajo e mbështetur nga Komisioni Evropian dhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
gjatë gjykimit të çështjeve që kanë të bëjnë me Keqtrajtimin e personave të privuar nga 
liria dhe kushtet e tyre të paraburgimit “.
48.  Në një dokument të titulluar “Standardet e CPT-së” [CPT / Inf / E (2002) 1 - Rev. 

2015] CPT përmblodhi standardet e përshtatshme që rrjedhin nga Raportet e saj të 
Përgjithshme me qëllim “[dhënien] e pikëpamjeve të saj në lidhje me mënyrën në të 
cilën personat e privuar nga liria duhet të trajtohen dhe në përgjithësi të stimulojnë 
diskutimin për këto çështje”. Pjesa përkatëse e dokumentit lidhur me kushtet e 
ndalimit shpreh (fq. 17-24, informacioni plotësues nuk është vendosur):
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“II. Burgjet
Burgimi
Ekstrakti nga Raporti i 2-të i Përgjithshëm [CPT / Inf (92) 3]
...
46.  Mbipopullimi është një çështje me rëndësi të drejtpërdrejtë për mandatin e CPT-

së. Të gjitha shërbimet dhe aktivitetet brenda një burgu do të ndikohen negativisht 
nëse kërkohet që të kujdeset për më shumë të burgosur sesa ajo që është projektuar 
për të akomoduar; Cilësia e përgjithshme e jetës në institucion do të ulet, ndoshta 
në mënyrë të konsiderueshme. Për më tepër, niveli i mbipopullimit në një burg ose 
në një pjesë të caktuar të tij mund të jetë i tillë që të jetë në vetvete çnjerëzor ose 
degradues nga pikëpamja fizike.

47.  Një program i kënaqshëm i aktiviteteve (punë, arsim, sport, etj.) ka rëndësi 
vendimtare për mirëqenien e të burgosurve. Kjo vlen për të gjitha institucionet, 
qoftë për të burgosurit e dënuar apo dhe për ata që presin gjyqin. CPT ka vërejtur 
se aktivitetet në shumë burgje të paraburgimit janë jashtëzakonisht të kufizuara. 
Organizimi i aktiviteteve të regjimit në institucione të tilla - të cilat kanë një 
qarkullim mjaft të shpejtë të të burgosurve - nuk është një çështje e drejtpërdrejtë. 
Është e qartë, nuk mund të ketë asnjë rast të programeve të individualizuara të 
trajtimit të llojit që mund të synojë në një institucion për të burgosurit e dënuar. 
Sidoqoftë, të burgosurit nuk mund të lënë thjesht të lëngojnë për javë, ndoshta 
muaj, të mbyllur në qelitë e tyre, dhe kjo pavarësisht se sa kushte të mira materiale 
mund të ketë brenda qelive. CPT konsideron se duhet të synohet që të burgosurit 
në qendrat e paraburgimit të jenë në gjendje të kalojnë një pjesë të arsyeshme 
të ditës (8 orë ose më shumë) jashtë qelive të tyre, të angazhuar në veprimtari 
të qëllimshme me natyrë të ndryshme. Natyrisht, regjimet në institucionet për të 
burgosurit e dënuar duhet të jenë edhe më të favorshëm.

48.  Përmendje të veçantë duhet të bëhet me ushtrimin në natyrë. Kërkesa që të 
burgosurit të lejohen të paktën një orë stërvitje në ajër të hapur çdo ditë pranohet 
gjerësisht si mbrojtje themelore (mundësisht duhet të jetë pjesë e një programi 
më të gjerë të aktiviteteve). CPT dëshiron të theksojë se të gjithë të burgosurit pa 
përjashtim (duke përfshirë ata që pësojnë burgim në qeli si dënim) duhet t’u ofrohet 
mundësia për të ushtruar çdo ditë ushtrim në natyrë. Është gjithashtu aksiomatike 
që ambientet e ushtrimeve në natyrë duhet të jenë mjaft të bollshme dhe sa herë që 
të jetë e mundur të ofrohen strehim nga moti i keq.

...
50.  CPT do të shtonte se është veçanërisht e shqetësuar kur gjen një kombinim të 

mbipopullimit, aktiviteteve të dobëta të regjimit dhe qasjes jo të përshtatshme në 
objektet e tualetit / larjes në të njëjtin institucion. Efekti kumulativ i kushteve të 
tilla mund të jetë jashtëzakonisht i dëmshëm për të burgosurit.

Ekstrakt nga Raporti i 7-të i Përgjithshëm [CPT / Inf (97) 10]
12.  Gjatë disa vizitave të tij në vitin 1996, CPT-ja hasi edhe një herë të keqen e 

mbipopullimit të burgjeve, një fenomen që dëmton sistemet e burgjeve në të gjithë 
Evropën. Mbipopullimi shpesh është veçanërisht i ashpër në burgjet e përdorura 
për të strehuar të paraburgosurit (d.m.th. Personat që presin gjykimin); Megjithatë, 
CPT ka gjetur se në disa vende problemi është përhapur në të gjithë sistemin e 
burgjeve.

13.  Siç ka theksuar CPT në Raportin e tij të Përgjithshëm 2, mbipopullimi i burgjeve 
është një çështje me rëndësi të drejtpërdrejtë në mandatin e Komitetit (CPT / Inf 
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(92) 3, paragrafi 46).
Një burg i mbipopulluar kërkon akomodim të ajrosur dhe higjenik; Mungesa e 

vazhdueshme e privatësisë (edhe kur kryejnë detyra të tilla themelore si përdorimi i 
një mjeteve sanitare); Reduktimi i aktiviteteve jashtë qelive, për shkak të kërkesës 
që tejkalon stafin dhe mjediset në dispozicion; Shërbimet e kujdesit shëndetësor të 
mbingarkuar; Rrit tensionin dhe kështu më shumë dhunë midis vetë të burgosurve 
si dhe midis të burgosurve dhe stafit. Kjo listë nuk është shumë e plotë.

CPT është drejtuar drejt përfundimit në më shumë se një rast lidhur me 
efektet negative të mbipopullimit të cilat kanë rezultuar me kushte çnjerëzore dhe 
degraduese të paraburgimit.

...
15.  Problemi i mbipopullimit të burgjeve është mjaft serioz saqë bën thirrje për 

bashkëpunim në nivel evropian, me qëllim hartimin e strategjive kundërshtuese. 
Rrjedhimisht, CPT-ja ishte e kënaqur të mësonte se puna mbi këtë temë ka filluar 
kohët e fundit në kuadrin e Komitetit Evropian për Problemet e Krimit (CDPC). 
CPT shpreson që përfundimi i suksesshëm i asaj pune do të trajtohet si një prioritet.

Ekstrakt nga Raporti i 11-të i Përgjithshëm [CPT / Inf (2001) 16]
...
Mbipopullimi i burgjeve
28.  Fenomeni i mbipopullimit të burgjeve vazhdon të dëmtojë sistemet e burgjeve në 

të gjithë Evropën dhe dëmton seriozisht përpjekjet për të përmirësuar kushtet e 
paraburgimit. Efektet negative të mbipopullimit të burgjeve tashmë janë theksuar 
në Raportet e Përgjithshme të mëparshme. Ndërsa fushata e operacioneve të CPT-
së është zgjeruar në të gjithë kontinentin Evropian, Komiteti ka hasur në nivele të 
mëdha të burgosjeve dhe ka rezultuar me një mbipopullim të rëndë të burgjeve. 
Fakti që një shtet bllokon aq shumë qytetarë nuk mund të shpjegohet bindshëm nga 
një shkallë e lartë e krimit; Pikëpamja e përgjithshme e anëtarëve të agjencive të 
zbatimit të ligjit dhe gjyqësorit duhet pjesërisht të jetë përgjegjëse.

Në rrethana të tilla, duke hedhur shuma në rritje të parave në pasurinë e burgut 
nuk mund të ofrojë një zgjidhje. Në vend të kësaj, duhet të rishikohen ligjet dhe 
praktikat aktuale në lidhje me paraburgimin në pritje të gjykimit dhe dënimit, si 
dhe gamën e dënimeve jo me burgim në dispozicion. Kjo është pikërisht qasja e 
mbështetur në Rekomandimin e Komitetit të Ministrave Nr R (99) 22 lidhur me 
mbipopullimin e burgjeve dhe inflacionin e popullatës së burgut. CPT-ja shpreson 
shumë që parimet e përcaktuara në atë tekst të rëndësishëm do të zbatohen në të 
vërtetë nga shtetet anëtare; Zbatimi i këtij Rekomandimi meriton të monitorohet 
nga afër nga Këshilli i Evropës “.

(c)  Standardi minimal themelor i CPT-së për hapësirën personale të jetesës në 
institucionet e burgut

49.  Në bazë të standardeve që janë përdorur shpesh në një numër të madh të raporteve 
të vizitave të vendit të CPT-së, CPT vendosi në Nëntor 2015 për të dhënë një 
deklaratë të qartë të pozitës së saj dhe standardeve lidhur me hapësirën minimale 
të jetesës për një të burgosur. Ky ishte qëllimi i dokumentit të titulluar “Hapësira e 
banimit për të burgosurit në institucionet e burgjeve: Standardet e CPT-së” (CPT / 
Inf. (2015) 44, datë 15 Dhjetor 2015).

50.  CPT-ja sqaroi se dokumenti në fjalë kishte të bënte me qelitë e zakonshme të krijuara 
për strehimin e të burgosurve, si dhe qelitë e veçanta, të tilla si qelitë disiplinore, 
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të sigurisë, të izolimit ose të ndarjes. Sidoqoftë, këtu nuk u përfshinë dhomat 
e pritjes apo hapësira të ngjashme të përdorura për periudha shumë të shkurtra 
kohore (si stacionet policore, institucionet psikiatrike dhe ambientet e burgimit 
të imigracionit).Në lidhje me këtë, CPT-ja theksoi se standardet minimale për 
hapësirën e jetesës personale nuk ishin një çështje e drejtpërdrejtë dhe se standardet 
e tilla ndryshonin sipas llojit të krijimit. Po ashtu, duhej bërë një ndryshim midis 
nivelit të okupimit të strehimit në fjalë, domethënë nëse ishte në diskutim një qelie 
vetme apo një qeli e projektuar për përdorim të shumëfishtë (qeli për dy deri katër 
të burgosur), dhe cili ishte regjimi i ofruar për të burgosurit.

51.  CPT më tej theksoi se ajo kishte zhvilluar në vitet 1990 një standard bazë të 
“rregullit të gishtit” për sasinë minimale të hapësirës së jetesës që një i burgosur 
duhet të ofrojë në një qeli. Kjo ishte 4 metra katrorë e hapësirës së jetesës për një 
të burgosur në një qeli të shumëfishtë, duke përjashtuar pajisjet sanitare brenda një 
qelie. Ky standard ishte, megjithatë, një standard minimal. Për këtë arsye, CPT 
kishte vendosur të promovonte një standard të dëshirueshëm në lidhje me qelitë me 
shumë zënie deri në katër të burgosur duke shtuar 4 m katrorë për një të burgosur 
shtesë në hapësirën minimale të jetesës prej 6 m katrorë të hapësirës së jetesës për 
një qeli të vetme.

52.  Sa i përket dallimit ndërmjet standardeve minimale dhe çështjes së trajtimit çnjerëzor 
dhe degradues, CPT-ja shpjegoi:
“19. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut është duke u kontaktuar me një numër 

gjithnjë në rritje të ankesave nga të burgosurit të cilët pretendojnë se janë ndaluar 
në kushte çnjerëzore ose degraduese, duke ndarë qelitë me një numër të madh 
shokësh, gjë që i lë ata me më pak hapësirë jetese. Gjykata, në aktgjykimet e saj, 
është e detyruar të vendosë nëse mbajtja e të burgosurve në qelitë që ofrojnë një 
hapësirë jetese shumë të kufizuar për person (zakonisht më pak se 4m²) përbën 
shkelje të nenit 3.

20. Roli i CPT-së, si një organ monitorues parandalues, është i ndryshëm. Përgjegjësia 
e tij nuk nënkupton deklarimin nëse një situatë e caktuar përbën trajtim ose dënim 
çnjerëzor ose degradues brenda kuptimit të nenit 3 të KEDNJ-së. Megjithatë, gjatë 
vizitave të tij Komiteti është ballafaquar me kushtet e burgut që besonin dhe ishin, 
siç përshkruhet në një raport të vizitës, një ‘fyerje ndaj një shoqërie të civilizuar’. 
Prandaj, në një numër të raporteve të vizitave ka deklaruar se kushtet e vërejtura në 
burgjet e mbingarkuara me gjasa mund të konsiderohen si “trajtim çnjerëzor dhe 
degradues”.

21. CPT asnjëherë nuk ka konsideruar se standardet e saj të madhësisë së qelive 
duhet të konsiderohen si absolute. Me fjalë të tjera, ai nuk mban automatikisht 
pikëpamjen se një devijim i vogël nga standardet e tij minimale në vetvete mund të 
konsiderohet sikur përbën trajtim çnjerëzor dhe degradues të të burgosurve në fjalë, 
përderisa mund të gjenden faktorë të tjerë lehtësues, të tilla si, në veçanti, fakti që 
të burgosurit janë në gjendje të kalojnë një sasi të konsiderueshme kohe çdo ditë 
jashtë qelive të tyre (në workshope, klasa ose aktivitete të tjera). Sidoqoftë, edhe në 
raste të tilla, CPT-ja ende do të rekomandojë që të respektohet standardi minimal.

22. Nga ana tjetër, që Komiteti të thotë se kushtet e paraburgimit mund të konsiderohen 
si trajtime çnjerëzore dhe degraduese, qelizat ose duhet të jenë jashtëzakonisht të 
mbipopulluara ose, si në shumicën e rasteve, të kombinojnë një numër elementesh 
negative, si p.sh. numri i pamjaftueshëm i shtretërve për të gjithë të burgosurit, 
higjiena e dobët, infektimi me parazitë, ventilimi i pamjaftueshëm, ngrohja 
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ose drita, mungesa e kanalizimeve në qeli dhe rrjedhimisht përdorimi i kovave 
apo shisheve për nevojat personale. Në të vërtetë, gjasat që një vend i ndalimit 
është shumë i mbipopulluar, por në të njëjtën kohë i ventiluar mirë, i pastër dhe 
i pajisur me një numër të mjaftueshëm shtretërish është jashtëzakonisht i ulët. 
Kështu, nuk është për t’u habitur që CPT-ja shpesh numëron faktorët që përbëjnë 
kushte të tmerrshme të paraburgimit, në vend që të drejtohen vetëm në hapësira 
të pamjaftueshme jetese. Përveç kësaj - por jo në çdo rast - faktorë të tjerë që nuk 
lidhen drejtpërdrejt me kushtet, merren parasysh nga CPT-ja gjatë vlerësimit të një 
situate të veçantë. Këta faktorë përfshijnë kohën që kalohet pak jashtë qelizave dhe 
në përgjithësi një regjim I varfër; zvogëlim I kohës së stërvitjes në natyrë Stërvitje 
në natyrë e zvogëluar; Privimi i kontakteve me të afërmit për disa vjet, etj.

23.  Shtojca e këtij dokumenti përmban një listë jo-shteruese të faktorëve (përveç sasisë 
së hapësirës jetësore për të burgosuri) që duhet të merren në konsideratë gjatë 
vlerësimit të kushteve të ndalimit në burg.

Përfundim
24.  Ky dokument kërkon të japë udhëzime për praktikuesit dhe palët e tjera të 

interesuara duke deklaruar qartë standardet minimale të CPT-së në lidhje me 
hapësirën e jetesës për të burgosurit në një qelizë të caktuar. Në fund të fundit, është 
për gjykatat të vendosin nëse një person i caktuar ka përjetuar vuajtje që ka arritur 
pragun e trajtimit çnjerëzor ose poshtërues në kuptim të nenit 3 të KEDNJ-së, duke 
marrë parasysh të gjitha llojet e faktorëve, duke përfshirë kushtetutën personale të 
individit. Numri i metrave katrorë në dispozicion për person është vetëm një faktor, 
megjithëse shpesh shumë i rëndësishëm ose madje vendimtar.

25.  Kushtet ku të burgosurit janë lënë me më pak se 4m² për person në qeli të 
shumëfishta, ose qeli të vetme që matin më pak se 6m² (të dyja duke përjashtuar 
një aneks sanitar) janë kritikuar vazhdimisht nga CPT dhe autoritetet janë thirrur 
rregullisht për të zgjeruar (ose për te tërhequr nga shërbimi) qelitë e vetme ose të 
zvogëlojnë numrin e të burgosurve në qelitë me shumë banesa. CPT pret që këto 
standarde minimale hapësinore të jetesës do të zbatohen në mënyrë sistematike 
në të gjitha institucionet e burgjeve në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës dhe 
shpreson që gjithnjë e më shumë vende do të përpiqen të përmbushin standardet “e 
dëshirueshme” të CPT-së për qelitë me shumë të burgosur.”

53.   Në shtojcën e dokumentit në fjalë, CPT i referohet listës së mëposhtme jo-shteruese 
të faktorëve që duhen marrë në konsideratë gjatë vlerësimit të kushteve të burgimit në 
burg:
“Gjendja e riparimit dhe e pastërtisë
-  Qelitë, duke përfshirë objektet, duhet të jenë në një gjendje të mirë, të riparuara dhe 

duhet të bëhen të gjitha përpjekjet për t’i mbajtur zonat e ambienteve të banimit të 
pastra dhe higjienike.

-  Çdo infektim me parazitë duhet të trajtohet me forcë.
-  Të burgosurit duhet të pajisen me produktet e nevojshme të higjienës personale dhe 

materialet e pastrimit.
Qasja e dritës natyrore, ventilimi dhe ngrohja
-  Të gjitha ambientet e banimit ku jetojnë të burgosurit (si qeli të vetme dhe të 

shumëfishta) duhet të kenë qasje të dritës natyrore, si dhe në ndriçimin artificial i 
cili është i mjaftueshëm për qëllime të leximit.

-  Në mënyrë të barabartë, duhet të ketë ventilim të mjaftueshëm për të siguruar një 
rinovim të vazhdueshëm të ajrit brenda qelive.
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-  Qelizat duhet të nxehen në mënyrë të përshtatshme.
Objektet sanitare
-  Çdo qeli duhet të posedojë një tualet dhe një lavaman si minimum. Në qelitë me banim 

të shumëfishtë, objektet sanitare duhet të ndahen plotësisht (d.m.th. deri në tavan).
-  Në ato pak burgje ku nuk ekzistojnë pajisje sanitare në qeli, autoritetet duhet të 

sigurojnë që të burgosurit të kenë qasje të menjëhershme në tualet sa herë që është 
e nevojshme. Sot, asnjë i burgosur në Evropë nuk duhet të detyrohet të “braktiset”, 
një praktikë që është degraduese për të burgosurit dhe për anëtarët e stafit të cilët 
duhet të mbikëqyrin një procedurë të tillë.

Ushtrimet në natyrë
-  CPT-ja konsideron se çdo të burgosuri duhet t’i ofrohet çdo ditë të paktën një orë 

stërvitje në natyrë. Kantieret e stërvitjes në natyrë duhet të jenë të bollshme dhe të 
pajisura në mënyrë të përshtatshme për t’u dhënë të burgosurve një mundësi reale 
për të ushtruar fizikisht (p.sh, për të ushtruar sporte); Ata gjithashtu duhet të pajisen 
me një mjet pushimi (p.sh. një stol) dhe një strehë kundër motit të keq.

Aktivitete të qëllimshme
-  CPT ka kohë që ka rekomanduar që të burgosurve t’u ofrohet një gamë aktivitetesh 

të ndryshme të qëllimshme (punë, profesion, arsim, sport dhe rekreacion). Për këtë 
qëllim, CPT ka deklaruar që nga viti 1990 që qëllimi duhet të jetë për të burgosurit 
- të dyve të dënuar dhe në paraburgim - të kalojnë tetë orë ose më shumë në ditë 
jashtë qelive të tyre të angazhuar në këto aktivitete dhe se për të burgosurit e dënuar 
regjimi duhet të jetë edhe më i favorshëm “.

(d) Raportet e CPT-së lidhur me Kroacinë
54.  CPT vizitoi Kroacinë katër herë: në 1998, 2003, 2007 dhe 2012. Asnjë nga këto vizita 

nuk kishte të bënte me burgun e Bjelovarit. Në raportin lidhur me vizitën e tij të fundit në 
vitin 2012 [CPT / Inf (2014) 9], CPT-ja trajtoi në përgjithësi problemin e mbipopullimit 
dhe përpjekjet e autoriteteve vendase në trajtimin e këtij problemi. Pjesët përkatëse të 
raportit shprehin:
 
“B. “B. Institucionet e burgjeve
1. Vërejtje paraprake
...
a. Mbipopullimi i burgjeve
...
27. Popullsia e përgjithshme e burgjeve të Kroacisë është rritur me 1,200 të burgosur 

në 5,400 (d.m.th. Më shumë se 25%) që nga vizita e fundit e CPT-së në vitin 2007, 
ndërsa kapaciteti zyrtar i pasurisë së burgut është rritur vetëm me rreth 400 vende 
në 3,771. Mbipopullimi është duke u bërë më akut brenda sistemit të burgjeve. 
Delegacioni vëzhgoi ndikimin negativ të mbipopullimit të burgjeve në shumë 
aspekte të jetës së burgut në institucionet e vizituara, veçanërisht në burgjet e 
Zagrebit dhe Sisakut. Fillimisht të konceptuar si burgje (burgje) për të burgosurit 
e paraburgosur dhe personat që vuajnë dënime deri në gjashtë muaj, 50 për qind 
të popullsisë së mbajtur tani në këto institucione janë të dënuar si të burgosur që 
vuajnë dënime deri në pesë vjet. Në Burgun e Rajonit të Zagrebit, rritja e rezultuar 
në numrin e të burgosurve do të thotë, për shembull, se dhomat e caktuara më parë 
për aktivitete të përbashkëta janë konvertuar në strehim qelie.

Duke njohur problemin gjithnjë e më të rëndë të mbipopullimit dhe nevojën 
për ta luftuar atë, qeveria Kroate miratoi një Plan Veprim për Përmirësimin e 
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Sistemit të Burgjeve të Republikës së Kroacisë nga viti 2009 deri në 2014, i cili 
parashikon ndërtimin e institucioneve të reja të burgjeve në Glinë të Zagrebit dhe 
Shibenik, me një total prej 2.072 vendesh. Gjithashtu parashikon një sërë masash 
shtesë, të tilla si rekrutimi të mëtejshëm të stafit dhe rritjen e trajnimit fillestar dhe 
në shërbimin e ofruar për stafin. Delegacioni vizitoi ndërtesën e inauguruar kohët e 
fundit në burgun e shtetit të Glinës, i cili mund të strehojë deri në 420 të burgosur 
dhe u shfaq vendi i ndërtimit të një seksioni të ri të Burgut të Rajonit të Zagrebit, 
i cili sapo përfundoi në vitin 2016, do të rrisë kapacitetin e burgut me 382 vende. 
Përfaqësuesit e Ministrisë së Drejtësisë njoftuan delegacionin se zgjerimi ishte 
financuar me ndihmën e një kredie nga Banka e Zhvillimit të Këshillit të Evropës 
(CEB) dhe se një tjetër kërkesë për kredi me CEB ishte realizuar për ndërtimin e 
burgut të ri të Shtetit në Shibenik me një kapacitet të propozuar prej 1,270 vendesh.

28. Këto hapa demonstrojnë një angazhim nga autoritetet Kroate për të trajtuar 
mbipopullimin. Megjithatë, siç u theksua tashmë nga CPT-ja në raportet e 
mëparshme ndaj autoriteteve kroate, sigurimi i akomodimit shtesë nuk mund të 
ofrojë një zgjidhje të qëndrueshme për problemin e mbipopullimit të burgjeve, të 
paktën jo pa adoptuar paralelisht politika të hartuara për të kufizuar ose moduluar 
numrin e personave të dërguar në burg. Në këtë drejtim, Komiteti shënon përpjekjet 
e investuara nga Ministria e Drejtësisë që nga viti 2007 në përpunimin e një kuadri 
ligjor dhe vendosjen e sistemit të provës në nivel kombëtar, i cili përfshin mundësinë 
për të zgjeruar Prokurorët, Gjykatat dhe Zyrat e Provës të Shtetit për të zgjeruar 
fushëveprimin dhe numrin e personave që u nënshtrohen masave alternative si 
puna në komunitet dhe mbikëqyrja e mbrojtur. Të paktën 15 për qind e popullsisë 
së burgut të dënuar aktual (d.m.th. ata të burgosur që vuajnë dënime deri në një vit) 
mund të përfitojnë nga masat jo me burg sapo të miratohet Ligji i ri për Provën.

CPT rekomandon që autoritetet Kroate të ndjekin përpjekjet e tyre për të 
luftuar mbipopullimin në burgje duke marrë parasysh rekomandimet e miratuara 
nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës, veçanërisht Rekomandimi Rec 
(99) 22 lidhur me mbipopullimin e burgjeve dhe inflacionin e popullatës së burgut, 
Rekomandimi Rec ( 2003) 22 mbi lirimin me kusht (parole), Rekomandimin Rec 
(2006) 13 mbi përdorimin shtyrjes me burgim Rekomandimin Rec2010 (01) mbi 
rregullat e Provës të Këshillit të Evropës. Komiteti do të donte të merrte informacion 
të përditësuar mbi ndikimin e masave që po ndërmerr për të luftuar mbipopullimin 
e burgjeve.

Burgjet
Vërejtje paraprake
Rekomandimet
-  Autoritetet Kroate të ndjekin përpjekjet e tyre për të luftuar mbipopullimin 

e burgjeve duke marrë parasysh rekomandimet e miratuara nga Komiteti i 
Ministrave të Këshillit të Evropës, në veçanti Rekomandimi Rec (99) 22 lidhur me 
mbipopullimin e burgjeve dhe inflacionin e popullatës së burgut, Rekomandimi 
Rec (2003) 22 Për lirimin me kusht (parole), Rekomandimin Rec (2006) 13 mbi 
përdorimin e shtyrjes së burgimit  Rekomandimin Rec (2010) 01 mbi rregullat e 
Provës të Këshillit të Evropës (paragrafi 28).

Kushtet e ndalimit të popullatës së përgjithshme të burgjeve
Rekomandimet
...
-  Autoritetet Kroate duhet të ndërmarrin hapa për të zvogëluar nivelet e përdorimit 
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të qelive në të gjitha burgjet e vizituara (si dhe në burgjet e tjera në Kroaci), në 
mënyrë që të sigurojnë të paktën 4 m² hapësirë të jetesës për një të burgosur në 
qelitë me shumë banorë; Për këtë qëllim, hapësira e zënë nga pajisjet sanitare në 
qeli nuk duhet të përfshihet (paragrafi 36);

-  qelitë më të vogla (7m²) në Burgun e Rajonit të të Zagrebit për të akomoduar jo më 
shumë se një person (paragrafi 36);

...
-  Autoritetet Kroate për të përmirësuar programin e aktiviteteve, duke përfshirë 

mundësitë e punës dhe aftësimit profesional, për të burgosurit në Burgun e Shtetit 
të Glinës, burgjet e Zagrebit dhe Sisakut dhe, sipas rastit, në burgjet e tjera në 
Kroaci (paragrafi 40);

...”
2. Komiteti I Ministrave
(a)  Rregullat Evropiane të Burgjeve

55.  Rregullat Evropiane të Burgjeve janë rekomandime të Komitetit të Ministrave për 
shtetet anëtare të Këshillit të Evropës për standardet minimale që duhet të zbatohen 
në burgje. Rregullat Evropiane të Burgjeve të vitit 1987 (të paraqitura si një shtojcë e 
Rekomandimit Nr. R (87) 3) u miratuan më 12 Shkurt 1987. Më 11 Janar 2006 Komiteti 
i Ministrave, duke vënë në dukje se Rregullat e vitit 1987 “duhet të rishikohen dhe 
azhurnohen në substancë për të reflektuar zhvillimet që kanë ndodhur në politikën 
penale, praktikën e dënimit dhe menaxhimin e përgjithshëm të burgjeve në Evropë “, ka 
miratuar Rekomandimin Rec (2006) 2 mbi Rregullat Evropiane të Burgjeve. Versioni i 
ri 2006 i Rregullores paraqitet si një shtojcë e këtij Rekomandimi. Ajo lexon, për aq sa 
është e përshtatshme, si më poshtë:

“Pjesa e I
Principet kryesore
1.  Të gjithë personat e privuar nga liria do të trajtohen me respekt për të drejtat e tyre 

njerëzore.
2.  Personat e privuar nga liria i mbajnë të gjitha të drejtat që nuk janë marrë në mënyrë 

të ligjshme nga vendimi që i dënon ata ose i shtyn ata në burgim.
3  Kufizimet e vendosura mbi personat e privuar nga liria do të jenë minimumi i 

nevojshëm dhe në proporcion me objektivin legjitim për të cilin ato janë vendosur.
4.  Kushtet e burgjeve që shkelin të drejtat e njeriut të të burgosurve nuk justifikohen 

nga mungesa e burimeve.
5.  Jeta në burg duhet të përafrojë sa më shumë që të jetë e mundur me aspektet pozitive 

të jetës në komunitet.
6.  Të gjitha burgjet do të menaxhohen në mënyrë që të lehtësojnë ri integrimin në 

shoqërinë e lirë të personave të privuar nga liria.
...
Qëllimi dhe aplikimi
10.1. Rregullat Evropiane të Burgjeve zbatohen për personat të cilët janë mbajtur në 

burg nga një autoritet gjyqësor ose që janë privuar nga liria pas dënimit.
10.2. Në parim, personat që janë mbajtur në burg nga një autoritet gjyqësor dhe 

personat që janë privuar nga liria pas dënimit, duhet të mbahen vetëm në burgje, 
domethënë në institucionet e rezervuara për të burgosurit e këtyre dy kategorive.

10.3  Rregullat gjithashtu zbatohen për personat:
a.  të cilët mund të vuajnë dënimin me burg për ndonjë arsye tjetër në një burg; ose
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b.  Të cilët janë dënuar me burgim nga një autoritet gjyqësor ose janë privuar 
nga liria pas dënimit dhe që për çfarëdo arsye mund të mbahen diku tjetër.

...
Pjesa e II
Kushtet e burgimit
...
Caktimi dhe qëndrimi
...
18.1.  Strehimi i siguruar për të burgosurit, dhe në veçanti për të gjitha strehimet për fjetje, 

duhet të respektojë dinjitetin njerëzor dhe, për aq sa është e mundur, privatësinë 
dhe të plotësojë kërkesat e shëndetit dhe higjienës, duke pasur parasysh kushtet 
e klimës dhe sidomos hapësirën e katit, përmbajtjen kubike të ajrit, ndriçimit, 
ngrohjes dhe ventilimit.

18.2. Në të gjitha ndërtesat ku të burgosurit janë të detyruar të jetojnë, punojnë ose 
mblidhen:
a.  Dritaret duhet të jenë të mjaftueshme për t’u mundësuar të burgosurve të 

lexojnë ose punojnë me dritë natyrore në kushte normale dhe të lejojnë hyrjen 
e ajrit të freskët, përveç kur ka një sistem të përshtatshëm të kondicionimit të 
ajrit;

b.  Drita artificiale duhet të plotësojë standardet teknike të njohura; dhe
c.  duhet të ketë një sistem alarmi që u mundëson të burgosurve të kontaktojnë 

stafin pa vonesë.
18.3. Kërkesat minimale specifike në lidhje me çështjet e përmendura në paragrafët 1 

dhe 2 do të vendosen në ligjin kombëtar.
18.4. Ligji kombëtar duhet të sigurojë mekanizma për të siguruar që këto kërkesa 

minimale të mos shkelen nga mbipopullimi i burgjeve.
18.5. Të burgosurit normalisht do të vendosen gjatë natës në qeli individuale, përveç kur 

është e preferueshme që ata të ndajnë akomodimin për fjetje.
18.6. Akomodimi duhet të ndahet vetëm nëse është i përshtatshëm për këtë qëllim dhe 

do të hyjnë të burgosurit e përshtatshëm për t’u lidhur me njëri-tjetrin.
18.7. Për aq sa është e mundur, të burgosurve u jepet një zgjedhje para se të kërkohet të 

ndajnë strehimin për të fjetur.
18.8. Në vendosjen për strehimin e të burgosurve në burgje të veçanta ose në pjesë të 

veçanta të një burgu, duhet të merret parasysh nevoja për të ndaluar:
a.  Të burgosurit e paditur veçmas nga të burgosurit e dënuar;
b.  Të burgosurit meshkuj veçmas nga femrat; dhe
c.  Të burgosurit e rinj veçmas nga të burgosurit më të vjetër.

18.9. Përjashtimet mund të bëhen në kërkesat për burgim të veçantë në kuptim të 
paragrafit 8, me qëllim që të lejohen të burgosurit të marrin pjesë bashkërisht në 
aktivitete të organizuara, por këto grupe gjithmonë do të ndahen natën, përveç nëse 
ata pranojnë të burgosen së bashku dhe autoritetet e burgut gjykojnë se do të ishte 
në interesin më të mirë të të gjithë të burgosurve të interesuar.

18.10. Akomodimi i të gjithë të burgosurve duhet të jetë në kushte me masat më pak 
kufizuese të sigurisë, në përputhje me rrezikun e largimit të tyre ose dëmtimit të 
tyre ose të tjerëve.

...
Higjiena
19.19.1 Të gjitha pjesët e çdo burgu duhet të mirëmbahen dhe të mbahen të pastra në 
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çdo kohë.
19.2 Kur të burgosurit pranohen në burg, qelitë ose vendbanimet e tjera, të cilave u janë 

ndarë, duhet të jenë të pastra.
19.3 Të burgosurit duhet të kenë qasje të shpejtë në mjedise sanitare që janë higjienike 

dhe respektojnë jetën private.
19.4 Duhet të sigurohen lehtësira në mënyrë që çdo i burgosur të ketë një banjë ose 

dush, në një temperaturë të përshtatshme për klimën, nëse është e mundur çdo ditë 
por së paku dy herë në javë (ose më shpesh nëse është e nevojshme) në interes të 
higjienës së përgjithshme.

19.5 Të burgosurit do t’i mbajnë të pastër dhe të rregullt personat, veshjet dhe fjetjen e 
tyre.

19.6 Autoritetet e burgjeve do t’u sigurojnë mjetet për ta bërë këtë, përfshirë tualetin dhe 
mjetet e përgjithshme të pastrimit dhe materialet.

...
Veshjet dhe fjetja
...
21. Çdo i burgosur duhet të pajiset me krevat të veçantë dhe me shtretër të veçantë e të 

përshtatshëm, të cilat duhet të mbahen në rregull dhe të ndryshohen shpesh, për të 
siguruar pastërtinë e saj.

Ushqimi
22.1 Të burgosurit duhet të pajisen me një dietë ushqyese që merr parasysh moshën, 

shëndetin, gjendjen fizike, fenë, kulturën dhe natyrën e punës së tyre.
...
Regjimi i burgjeve
25.1 Regjimi i parashikuar për të gjithë të burgosurit duhet të ofrojë një program të 

balancuar të aktiviteteve.
25.2 Ky regjim do t’u lejojë të gjithë të burgosurve të kalojnë sa më shumë orë në 

ditë jashtë qelive të tyre, siç janë të nevojshme për një nivel të përshtatshëm të 
ndërveprimit njerëzor dhe shoqëror.

25.3 Ky regjim do të sigurojë gjithashtu nevojat e mirëqenies së të burgosurve.
...
Puna
26.1 Puna e burgut duhet të trajtohet si një element pozitiv i regjimit të burgut dhe nuk 

do të përdoret kurrë si ndëshkim.
26.2 Autoritetet e burgjeve duhet të përpiqen të sigurojnë punë të mjaftueshme me 

natyrë të dobishme.
...
Ushtrimi dhe rekreacioni
27.1 Çdo i burgosur duhet të pajiset me të paktën një orë stërvitje çdo ditë në ajër të 

hapur, nëse koha lejon.
27.2 Kur koha të jetë e përshtatshme, duhet të bëhen aranzhime alternative për t’i lejuar 

të burgosurit të ushtrohen.
27.3 Aktivitetet e organizuara siç duhet për të promovuar përshtatshmërinë fizike dhe 

për të siguruar ushtrime të përshtatshme dhe mundësi rekreative do të formojnë një 
pjesë integrale të regjimeve të burgjeve.

27.4 Autoritetet e burgjeve do të lehtësojnë këto aktivitete duke siguruar instalimet dhe 
pajisjet e duhura.

27.5 Autoritetet e burgjeve duhet të marrin masa për organizimin e aktiviteteve të 
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veçanta për ata të burgosur që kanë nevojë për to.
27.6 Mundësitë rekreative, që përfshijnë sporte, lojëra, aktivitete kulturore, hobi dhe 

aktivitete të tjera të kohës së lirë, do të sigurohen dhe, për aq sa është e mundur, të 
burgosurit do t’u lejohet t’i organizojnë ato.

27.7 Të burgosurit do të lejohen të shoqërohen me njëri-tjetrin gjatë ushtrimit dhe për të 
marrë pjesë në aktivitetet rekreative.

Edukimi
28.1 Secili burg do të kërkojë t’u sigurojë të gjithë të burgosurve qasje në programe 

edukative të cilat janë sa më gjithëpërfshirëse që munden dhe të cilat plotësojnë 
nevojat e tyre individuale duke marrë parasysh aspiratat e tyre.

...
Pjesa VIII
Të burgosur të dënuar
Qëllimi i regjimit për të burgosurit e dënuar
102.1 Përveç rregullave që vlejnë për të gjithë të burgosurit, regjimi i të burgosurve 

të dënuar duhet të jetë i krijuar që t’u mundësojë atyre të udhëheqin një jetë të 
përgjegjshme dhe pa krim.

102.2 Burgimi për shkak të heqjes së lirisë është një dënim në vetvete dhe për këtë arsye 
regjimi i të burgosurve të dënuar nuk do të përkeqësojë vuajtjen e natyrshme me 
burgim.

Zbatimi i regjimit për të burgosurit e dënuar
103.1 Regjimi i të burgosurve të dënuar duhet të fillojë sapo dikush të jetë pranuar në 

burg me statusin e të burgosurit te dënuar, përveç nëse ka filluar më parë.
103.2 Sa më shpejt që të jetë e mundur pas këtij pranimi, do të hartohen raporte për të 

burgosurit e dënuar për situatat e tyre personale, planet e propozuara të dënimit 
për secilën prej tyre dhe strategjinë për përgatitjen për lirimin e tyre.

103.3 Të burgosurit e dënuar duhet të inkurajohen të marrin pjesë në hartimin e planeve 
të tyre individuale të dënimit.

103.4 Planet e tilla, për aq sa është praktike, përfshijnë:
a. punë;
b. arsim;
c. aktivitete të tjera; dhe
d. Përgatitje për lirim.

...
Puna nga të burgosurit e dënuar
105.1 Programi sistematik i punës do të kërkojë të kontribuojë në përmbushjen e 

objektivit të regjimit të të burgosurve të dënuar.
...
Edukimi i të burgosurve te dënuar
106.1 Programi sistematik i arsimit, duke përfshirë trajnimin e aftësive, me qëllim 

përmirësimin e nivelit të përgjithshëm të arsimimit të të burgosurve, si dhe 
perspektivat e tyre për të udhëhequr një jetë të përgjegjshme dhe pa krime, do të 
jetë një pjesë kyçe e regjimeve për të burgosurit e dënuar.

...”
(b)  Rekomandimi Nr. R (99) 22

56.  Pjesët përkatëse të Rekomandimit Nr. R (99) 22 të Komitetit të Ministrave të Shteteve 
Anëtare lidhur me Mbipopullimin e Burgjeve dhe Inflacionin e Popullsisë së Burgjeve, 
të 30 Shtatorit 1999, shprehin:
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  “Komiteti i Ministrave ...
Duke pasur parasysh se mbipopullimi i burgjeve dhe rritja e popullsisë në burgje 

paraqet një sfidë të madhe për administratat e burgjeve dhe sistemin e drejtësisë penale 
në tërësi, si në aspektin e të drejtave të njeriut dhe të menaxhimit efikas të institucioneve 
penale;

Duke marrë parasysh që menaxhimi efikas i popullatës së burgjeve është i 
kushtëzuar nga çështje të tilla si situata e përgjithshme e krimit, prioritetet në kontrollin 
e krimit, sfera e gjobave në dispozicion në libra ligjorë, ashpërsia e dënimeve të 
shqiptuara, frekuenca e përdorimit të sanksioneve të komunitetit dhe masat, përdorimi 
i paraburgimit, efikasiteti dhe efiçenca e agjencive të drejtësisë penale dhe jo më pak 
qëndrimet e publikut ndaj krimit dhe dënimit;

Duke pohuar se masat që synojnë luftimin e mbipopullimit të burgjeve dhe 
zvogëlimin e madhësisë së popullsisë së burgjeve duhet të përfshihen në një politikë 
koherente dhe racionale të krimit të orientuar drejt parandalimit të krimit dhe sjelljes 
kriminale, zbatimit efektiv të ligjit, sigurisë publike dhe mbrojtjes, individualizimit të 
sanksioneve masat dhe ri integrimi social i shkelësve;

Duke pasur parasysh se masat e tilla duhet të jenë në përputhje me parimet bazë të 
shteteve demokratike të qeverisura nga sundimi i ligjit dhe duke iu nënshtruar qëllimit 
parësor të garantimit të të drejtave të njeriut, në përputhje me Konventën Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut dhe jurisprudencën e organeve të besuara në këtë aplikim;

Duke pranuar gjithashtu që masat e tilla kërkojnë mbështetje nga udhëheqësit 
politikë dhe administrativë, gjyqtarët, prokurorët dhe publiku i gjerë, si dhe sigurimin 
e informatave të balancuara mbi funksionet e dënimit, mbi efektivitetin relativ të 
sanksioneve dhe masave të ruajtjes dhe jo-burgimit dhe në realitetin e burgjeve;

Duke pasur parasysh Konventën Evropiane për Parandalimin e Torturës dhe 
Trajtimin ose Ndëshkimin Çnjerëzor ose Poshtërues;

...
Rekomandon që qeveritë e shteteve anëtare:

-  të marrin të gjitha masat e duhura, kur shqyrtojnë legjislacionin dhe praktikën e 
tyre në lidhje me mbipopullimin e burgjeve dhe inflacionin e popullatës së burgut, 
të zbatojnë parimet e paraqitura në shtojcën e këtij rekomandimi;

-  të inkurajojnë shpërndarjen më të gjerë të Rekomandimit dhe Raportin mbi 
mbipopullimin e burgjeve dhe inflacionin e popullatës së burgut të shpjeguar nga 
Komiteti Evropian për Problemet e Krimit.

Shtojca e Rekomandimit Nr. R (99) 22
I.  Parimet themelore
1.  Privimi i lirisë duhet të konsiderohet si një sanksion ose masë e mjetit të fundit 

dhe prandaj duhet të sigurohet vetëm kur serioziteti i veprës do të bënte ndonjë 
sanksion ose masë tjetër të qartë jo të përshtatshme.

2.  Shtrirja e pasurisë së burgut duhet të jetë një masë e jashtëzakonshme, pasi 
në përgjithësi nuk ka gjasa të ofrojë zgjidhje të qëndrueshme për problemin e 
mbipopullimit. Vendet ku kapaciteti i burgjeve mund të jetë i mjaftueshëm në terma 
të përgjithshëm, por pak i përshtatur për nevojat lokale, duhet të përpiqet të arrijë 
një shpërndarje më racionale të kapacitetit të burgjeve.

3.  Duhet të sigurohet një grup i përshtatshëm sanksionesh dhe masash të bashkësisë, 
të cilat mund të klasifikohen në aspektin e ashpërsisë relative; Prokurorët dhe 
gjyqtarët duhet të nxiten t’i përdorin ato sa më gjerësisht të jetë e mundur.

4.  Shtetet anëtare duhet të marrin në konsideratë mundësinë e dekriminalizimit të 
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llojeve të caktuara të veprave penale ose ri klasifikimin e tyre në mënyrë që ata të 
mos tërheqin dënime që sjellin heqjen e lirisë.

5.  Për të hartuar një strategji koherente ndaj mbipopullimit të burgjeve dhe inflacionit 
të popullatës së burgjeve duhet të kryhet një analizë e detajuar e faktorëve kryesorë 
kontribuues, duke trajtuar në veçanti çështjet e tilla si llojet e veprave penale që 
bartin dënime të gjata me burg, prioritetet për kontrollin e krimit, qëndrimet dhe 
shqetësimet publike dhe praktikat ekzistuese të dënimit.

II.  Përballja me mungesën e vendeve në burgjeve
6.  Me qëllim që të shmangen nivelet e tepruara të mbipopullimit duhet të vendoset një 

kapacitet maksimal për institucionet penale.
7.  Kur ndodhin kushtet e mbipopullimit, theks të veçantë duhet t’i kushtohet parimeve 

të dinjitetit njerëzor, angazhimit të administratave të burgjeve për të aplikuar 
trajtimin human dhe pozitiv, njohjen e plotë të roleve të stafit dhe qasjet efektive 
moderne të menaxhimit. Në përputhje me Rregullat Evropiane të Burgjeve, 
vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet vëllimit të hapësirës në dispozicion të të 
burgosurve, higjienës dhe kanalizimeve, ofrimit të ushqimit të mjaftueshëm dhe të 
përgatitur dhe të përshtatur, kujdesit shëndetësor të të burgosurve dhe mundësinë 
për ushtrime në natyrë. 

8.  Për të luftuar disa nga pasojat negative të mbipopullimit të burgjeve, kontaktet e të 
burgosurve me familjet e tyre duhet të lehtësohen deri në masën e mundshme dhe 
duhet të bëhet përdorimi maksimal i mbështetjes nga komuniteti.

9.  Modalitetet specifike për ekzekutimin e dënimeve me burgim, si gjysmë-liria, 
regjimet e hapura, lejet e burgut ose vendosjet jashtë murale, duhet të përdoren 
sa më shumë që të jetë e mundur, me qëllim që të kontribuojnë në trajtimin dhe 
rivendosjen e të burgosurve, familjes dhe lidhjeve të tjera të komunitetit dhe për 
zvogëlimin e tensionit në institucionet penale.

…
V. Masat që lidhen me fazën pas gjykimit
Zbatimi i sanksioneve dhe masave të komunitetit - Zbatimi i dënimeve me burgim
22.  Me qëllim të sanksioneve të komunitetit dhe masave të alternativave të besueshme 

me dënime të shkurtra burgimi, duhet të sigurohet zbatimi i tyre efektiv, ...
24.  Parole duhet të konsiderohet si një nga masat më efektive dhe konstruktive, e cila 

jo vetëm që redukton kohëzgjatjen e burgimit, por gjithashtu kontribuon ndjeshëm 
në kthimin e planifikuar të kryerësit në komunitet.

...”
(c)  Standardet e adoptuara në ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës

57.  Në raportin e vitit 2014 mbi Mbikëqyrjen e ekzekutimit të vendimeve të Gjykatës (në 
dispozicion  në .http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/
CM_annreport2014_en.pdf), lidhur me ekzekutimin e dy vendimeve  kundër Italisë 
(Sulejmanovic kundër Italisë, nr 22635/03, 16 Korrik 2009, dhe Torreggiani dhe të tjerë 
kundër Italisë, numër 43517/09, 46882 / 09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 
dhe 37818/10, 8 Janar 2013) Komiteti i Ministrave vuri në dukje:

““Në përgjigje të vendimit të mëhershëm të KM, autoritetet kanë dhënë informacion 
shtesë në Prill, duke treguar miratimin e masave të ndryshme strukturore në përputhje 
me gjykimet në këtë grup, të shoqëruar me të dhëna statistikore që tregojnë një rënie të 
rëndësishme dhe të vazhdueshme në popullatën e burgjeve dhe një rritje në hapësirën 
e banimit për të paktën 3m2 për të burgosurit. Përveç kësaj, një mjet parandalues u 
krijua brenda afatit të përcaktuar nga gjykimi pilot i “Torreggiani dhe të tjerë” dhe u 



469

ndërmorën hapa për të krijuar një mjet kompensues nëpërmjet miratimit të një dekreti 
ligjor, më vonë në Qershor. KM përshëndeti angazhimin e autoriteteve për të zgjidhur 
problemin e mbipopullimit të burgjeve dhe rezultatet e rëndësishme të arritura në këtë 
fushë dhe i ftoi ata të japin informacion të mëtejshëm në lidhje me zbatimin e mjeteve 
parandaluese, veçanërisht nën dritën e monitorimit që do të ndërmerret në këtë kontekst. 
“
3.  Komiteti i Këshillit të Evropës për problemet e krimit

58.  Në Komentarin e saj ndaj Rregullave Evropiane të Burgjeve, Komiteti i Këshillit 
të Evropës për Problemet e Krimit shpjegoi qëllimin e kërkesave për strehim të 
përshtatshëm dhe regjim burgu sipas Rregullores. Pjesa përkatëse e Komentarit thotë:

““Rregulla 18 përfshin disa elemente të reja. E para,  Rregulla18.3, ka për qëllim t’i 
detyrojë qeveritë të deklarojnë me anë të standardeve kombëtare të veçanta specifike, të 
cilat mund të zbatohen. Standarde të tilla do të duhej të plotësonin konsiderata më të gjera 
për dinjitetin njerëzor, si dhe ato praktike të shëndetit dhe higjienës. CPT, duke komentuar 
kushtet dhe hapësirën në dispozicion në burgje në vende të ndryshme ka filluar të tregojë 
disa standarde minimale. Këto janë konsideruar të jenë 4 m2 për të burgosurit në strehim 
të përbashkët dhe 6 m2 për një qeli burgu. Këto minima, megjithatë, lidhen me analizat 
më të gjera të sistemeve specifike të burgjeve, duke përfshirë studimet se sa kohë të 
burgosurit shpenzojnë në qelitë e tyre. Këto minimume nuk duhet të konsiderohen si 
normë. Megjithëse CPT kurrë nuk ka përcaktuar një normë të tillë të drejtpërdrejtë, 
treguesit janë se do të konsiderohet një madhësi e dëshirueshme sipërfaqja nga 9 deri 
në 10 m2 si një madhësi e dëshirueshme për një qeli me një të burgosur. Kjo është një 
fushë në të cilën CPT-ja mund të japë një kontribut të vazhdueshëm që do të ndërtonte 
atë që tashmë është përcaktuar në këtë drejtim. Ajo që kërkohet është një ekzaminim 
i hollësishëm i asaj se madhësia e qelive është akomodimi i pranueshëm i numrit të 
ndryshëm të personave. Kujdes duhet t’i kushtohet numrit të orëve që të burgosurit 
kalojnë të kyçur në qeli, kur përcaktojnë madhësitë e duhura. Edhe për të burgosurit që 
shpenzojnë shumë kohë në qelitë e tyre, duhet të ketë një hapësirë   minimale të qartë, e 
cila i plotëson standardet e dinjitetit njerëzor.
...

Rregulli 25 nënvizon se autoritetet e burgjeve nuk duhet të përqendrohen vetëm në 
rregulla specifike, siç janë ato që lidhen me punën, arsimin dhe stërvitjen, por duhet të 
rishikojnë regjimin e përgjithshëm të burgjeve të të gjithë të burgosurve për të parë se 
i plotëson kërkesat themelore të dinjitetit njerëzor. Aktivitete të tilla duhet të mbulojnë 
periudhën e një dite normale pune. Është e papranueshme për të mbajtur të burgosurit 
në qelitë e tyre për 23 orë nga 24, për shembull CPT-ja ka theksuar se qëllimi është që 
aktivitetet e ndryshme të ndërmarra nga të burgosurit t’i marrin ato nga qelitë e tyre për 
të paktën tetë orë në ditë ...”

B.  Standardet përkatëse të Kombeve të Bashkuara

59.   Rregullat Minimale Standarde të Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e të Burgosurve 
(Rregullat e Mandelës), A / C.3 / 70 / L.3, 29 Shtator 2015, si standardet kryesore globale 
për trajtimin e të burgosurve të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të 
Bashkuara, në pjesën përkatëse sigurojnë:
“I. Rregullat e aplikimit të përgjithshëm
Parimet themelore
Rregulli 1
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Të gjithë të burgosurit duhet të trajtohen me respekt për shkak të dinjitetit të tyre të 
pandarë dhe vlerës së tyre si qenie njerëzore. Asnjë i burgosur nuk do t’i nënshtrohet, dhe 
të gjithë të burgosurit do të mbrohen nga tortura dhe trajtime të tjera mizore, çnjerëzore 
ose degraduese, për të cilat asnjë arsye nuk mund të thirret si justifikim. Mbrojtja dhe 
siguria e të burgosurve, e stafit, ofruesve të shërbimeve dhe vizitorëve duhet të sigurohet 
në çdo kohë.
...
Rregulli 4
1.  Qëllimet e një dënimi me burgim ose masa të ngjashme që privojnë lirinë e një 

personi janë kryesisht për të mbrojtur shoqërinë kundër krimit dhe për të reduktuar 
recidivizmin. Këto qëllime mund të arrihen vetëm nëse periudha e burgimit përdoret 
për të siguruar, për aq sa është e mundur, ri integrimin e këtyre personave në 
shoqëri pas lirimit, në mënyrë që ata të mund të udhëheqin një jetë që i bindet ligjit 
dhe të jetë vetë-mbështetës.

2.  Për këtë qëllim, administratat e burgjeve dhe autoritetet e tjera kompetente duhet 
të ofrojnë arsimim, aftësim profesional dhe punë, si dhe forma të tjera ndihme të 
përshtatshme dhe të disponueshme, duke përfshirë ato të mjeteve përmirësuese, 
morale, shpirtërore, sociale, shëndetësore dhe sportive në bazë të natyrës. Të 
gjitha programet, aktivitetet dhe shërbimet e tilla duhet të ofrohen në përputhje me 
nevojat individuale të trajtimit të të burgosurve.

...
Akomodimi
Rregulli 12
1.  Kur strehimi për fjetje ndodhet në qeli ose dhoma individuale, secili i burgosur 

duhet të zë çdo natë një qeli ose dhomë vetë. Nëse për arsye të veçanta, siç është 
mbipopullimi i përkohshëm, bëhet e domosdoshme që administrata qendrore e 
burgjeve të bëjë një përjashtim nga ky rregull, nuk është e dëshirueshme që të ketë 
dy të burgosur në një qeli ose dhomë.

2.  Kur përdoren konvikte, ata do të zihen nga të burgosurit të zgjedhur me kujdes 
si të përshtatshme për t’u shoqëruar me njëri-tjetrin në këto kushte. Do të ketë 
mbikëqyrje të rregullt gjatë natës, në përputhje me natyrën e burgut.

Rregulli 13
Të gjitha strehimet e parashikuara për përdorimin e të burgosurve dhe në veçanti 

të gjitha strehimet për fjetje duhet të plotësojnë të gjitha kërkesat e shëndetit, duke 
i kushtuar vëmendje kushteve klimatike dhe veçanërisht përmbajtjes kubike të ajrit, 
hapësirës minimale të dyshemesë, ndriçimit, ngrohjes dhe ventilimit.
Rregulli 14
Në të gjitha vendet ku të burgosurit janë të detyruar të jetojnë ose punojnë:
(a)  Dritaret duhet të jenë të mjaftueshme për të lejuar të burgosurit të lexojnë ose 

punojnë me dritë natyrore dhe duhet të ndërtohen në mënyrë që të lejojnë hyrjen e 
ajrit të freskët nëse ka apo jo ventilim artificial;

Rregulli 15
Instalimet sanitare duhet të jenë të përshtatshme për t’iu mundësuar çdo të burgosuri 

të përmbushë nevojat e natyrës kur është e nevojshme dhe në një mënyrë të pastër dhe 
të denjë.
Rregulli 16

Duhet të sigurohen instalime të përshtatshme për banjë dhe dush, në mënyrë që çdo 
i burgosur mund dhe mund t’ju kërkohet të ketë një banjë ose dush, në një temperaturë 
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të përshtatshme për klimën, sa herë që është e nevojshme për higjiene të përgjithshme 
sipas sezonit dhe rajonit gjeografik, por më së paku një herë në javë në një klimë të butë.
Rregulli 17

Të gjitha pjesët e një burgu që përdoren rregullisht nga të burgosurit duhet të 
mirëmbahen siç duhet dhe të mbahen me kujdes në çdo kohë.
Higjiena personale
Rregulli 18
1.  Të burgosurve u kërkohet të mbahen të pastër dhe për këtë qëllim u sigurohet  ujë 

dhe me artikuj të tillë të tualetit, siç janë të nevojshme për shëndetin dhe pastërtinë.
2.  Në mënyrë që të burgosurit të mund të mbajnë një pamje të mirë në përputhje me 

respektin e tyre vetjak, do të sigurohen lehtësira për kujdesin e duhur të flokëve dhe 
mjekrës dhe burrat duhet të jenë në gjendje të rruhen rregullisht.

Veshjet dhe fjetja  
Rregulli 19
1.  Çdo i burgosur të cilit nuk I lejohet të veshë rrobat e tij ose të saj duhet të pajiset 

me veshje të përshtatshme për klimën dhe të përshtatshme për ta mbajtur atë me 
shëndet të mirë. Këto veshje nuk duhet të jenë poshtëruese ose denigruese.

...
Rregulli 21
Secili i burgosur duhet, në përputhje me standardet vendore ose kombëtare, të ketë një 

shtrat të veçantë dhe me shtresa të ndara dhe të mjaftueshme që duhet të jenë të pastra kur 
lëshohen, mbahen në rregull dhe ndryshohen shpesh për të siguruar pastërtinë e tyre.

Ushqimi
Rregulli 22
1. Çdo i burgosur do të sigurohet nga administrata e burgut në orët e zakonshme me 

ushqim me vlerë ushqyese të përshtatshme për shëndetin dhe forcën, me cilësi të 
shëndetshme dhe të përgatitur mirë dhe të shërbyer.

2.  Uji i pijshëm duhet të jetë i disponueshëm për çdo të burgosur kurdo që i nevojitet.
Ushtrimi dhe sporti
Rregulli 23
1.  Çdo i burgosur i cili nuk është i punësuar në punë në natyrë duhet të ketë së paku 

një orë ushtrime të përshtatshme në ajër të përditshme nëse moti ia lejon.
2.  Të burgosurit e rinj, dhe të tjerët me moshë dhe fizik të përshtatshëm, do të marrin 

trajnim fizik dhe rekreativ gjatë periudhës së ushtrimit. Për këtë qëllim duhet të 
sigurohen hapësira, instalime dhe pajisje.

...
II.  Rregulla të aplikueshme për kategori të veçanta

A. Të burgosurit që vuajnë dënimin
...
Privilegjet
Rregulli 95

Sistemet e privilegjeve të përshtatshme për klasat e ndryshme të të burgosurve 
dhe metodat e ndryshme të trajtimit do të vendosen në çdo burg, me qëllim që të nxisin 
sjelljen e mirë, të zhvillojnë një ndjenjë përgjegjësie dhe të sigurojnë interesin dhe 
bashkëpunimin e të burgosurve në trajtimin e tyre.
Puna
Rregulli 96
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1. Të burgosurit e dënuar do të kenë mundësinë të punojnë dhe / ose të marrin pjesë 
aktivisht në rehabilitimin e tyre, duke iu nënshtruar një përcaktimi të gjendjes fizike 
dhe mendore të një mjeku ose profesionistëve të kualifikuar të kujdesit shëndetësor.

2. Punë e mjaftueshme e një natyre të dobishme do të sigurohet për t’i mbajtur të 
burgosurit të punësuar në mënyrë aktive për një ditë normale të punës.

...
Edukimi dhe argëtimi
Rregulli 104
1.  Duhet të sigurohet edukim i mëtejshëm i të gjithë të burgosurve të aftë për të 

përfituar, duke përfshirë edhe mësimet fetare në vendet ku kjo është e mundur. 
Edukimi i të burgosurve analfabetë dhe i të burgosurve të rinj është i detyrueshëm 
dhe vëmendje e veçantë i duhet kushtuar administratës së burgut.

...
Rregulli 105

Veprimtaritë rekreative dhe kulturore do të ofrohen në të gjitha burgjet për të mirën 
e shëndetit mendor dhe fizik të të burgosurve. “

C.  Komiteti Ndërkombëtar I Kryqit të Kuq (ICRC)

60.  Në bazë të vizitave të tij në vendet e vuajtjes së dënimit në situata të ndryshme ku 
monitoronte kushtet e ndalimit dhe trajtimit të të burgosurve, ICRC-ja fillimisht 
publikoi në vitin 2005 një dokument me titull “Uji, Higjiena dhe Mjedisi në Burgje”, 
i cili u azhurnua në vitin 2012 Në vitin 2009, ai zhvilloi një tryezë të rrumbullakët 
ndërkombëtare për të diskutuar zhvillimet në krijimin e udhëzimeve ndërkombëtare në 
bazë të të cilave u botuan udhëzime plotësuese për standardet e Ujit, Kanalizimeve, 
Higjienës dhe Mjedisi në Burgje.( www.icrc.org).

61.  ICRC ka vërejtur se nuk ka standarde universale për hapësirën e akomodimit të të 
ndaluarve dhe se organizata dhe forume të ndryshme kanë bërë rekomandime në këtë 
kontekst që prekin grupet e ndryshme të shteteve. Po ashtu, ICRC ka vërejtur se në 
mungesë të standardeve universale, standardet kombëtare ishin zhvilluar nga shumë 
vende, por ato ndryshojnë shumë. Për shembull në Evropë standardet shkonin nga 4 
metra katrorë në Shqipëri në 12 metra katrorë në Zvicër. Për më tepër, disa juridiksione 
përshkruan hapësirë më të madhe për të burgosurit, të tjerat specifikonin kërkesa më 
të mëdha për hapësirën për gratë (për shembull, Islanda, Polonia dhe Sllovenia) dhe të 
tjerët ende të diferencuar midis të rriturve dhe të miturve (për shembull, Hungaria dhe 
Letonia).

62.  Në mungesë të një standardi universal, dhe në bazë të përvojës së saj, ICRC-ja zhvilloi 
specifikime në lidhje me kërkesat hapësinore. Për akomodimin me shumë banorë të të 
burgosurve, ky rekomandim ishte 3.4 metra katror për person, duke përfshirë shtretër me 
krevate dhe banjo. ICRC, megjithatë, theksoi se ky ishte një specifikim i rekomanduar 
dhe jo një standard. Ai theksoi se në aspektin praktik sasia e hapësirës së kërkuar nga 
një i burgosur nuk mund të vlerësohej vetëm në bazë të një matjeje të caktuar të zonës. 
Një numër faktorësh të tjerë kontribuan në vlerësimin e kërkesave hapësinore, duke 
përfshirë faktorët e menaxhimit dhe lehtësitë e shërbimet në dispozicion në burg. Sipas 
ICRC-së, kjo reflektonte një qasje gjithëpërfshirëse që ofronte një pamje më të saktë të 
realitetit për të burgosurit.

63. ICRC konsideronte se faktori në hapësirë ishte vetëm një matje e kufizuar e cilësisë së 
jetës dhe kushteve të burgut. Si e tillë, ajo ishte thjesht një pikë fillimi kur vlerësohej 
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gjendja në të cilën ishin mbajtur të burgosurit. Megjithatë, normat hapësinore nuk 
mund të specifikohen veçmas nga mjedisi i përgjithshëm dhe kështu përshtatshmëria e 
specifikimeve të rekomanduara të ICRC-së në çdo situatë të caktuar do të varet nga një 
numër faktorësh të tjerë, duke përfshirë: nevojat specifike individuale, për shembull, të 
të sëmurëve, të moshuarve apo të rinjve të burgosurve, grave dhe / ose personave me 
aftësi të kufizuara; Gjendja fizike e ndërtesave; Sasia e kohës së shpenzuar në zonën e 
akomodimit; Frekuenca dhe shtrirja e mundësive për të ushtruar fizikisht, të punojnë 
dhe të përfshihen në aktivitete të tjera jashtë zonës së akomodimit; Numri i njerëzve 
në zonën e akomodimit (për të lejuar një shkallë të privatësisë dhe për të shmangur 
izolimin); Sasinë e dritës natyrore dhe përshtatshmërinë e ventilimit; Aktivitete të tjera 
që ndërmerren në zonën e akomodimit (siç janë gatimi, larja, tharja); Shërbime të tjera 
në dispozicion (të tilla si tualete dhe dushe); Dhe masën e mbikëqyrjes së ofruar.

64.  Në veçanti, sa i përket sasisë së kohës së shpenzuar në qeli, ICRC ka theksuar që, sa më 
gjatë një i paraburgosur të mbahet në një hapësirë të mbyllur strehimi në çdo periudhë 
njëzetekatërorësh, aq më i madh do të jetë sasia e hapësirës që ai ose ajo do të kërkonte. 
Me fjalë të tjera, sa më shumë orë që një i burgosur kalon aktivitetet pozitive në një 
mjedis të ruajtur dhe të sigurt jashtë zonës së akomodimit çdo ditë, aq më e madhe është 
mundësia e zbutjes së efekteve negative. Aktivitetet pozitive në këtë kontekst përfshijnë 
punën dhe arsimin, takimet me vizitorë, angazhimin në stërvitje ose sport të organizuar, 
shpenzimet e periudhave të gjata të kohës së pa strukturuar në zonat e ushtrimeve në 
natyrë dhe pjesëmarrjen në programet e rekreacionit.

65. ICRC gjithashtu bëri një dallim midis kërkesave të strehimit të përgjithshëm dhe 
kërkesave të strehimit në situata emergjente (si kriza politike, fatkeqësitë natyrore, 
zjarri, trazirat, krizat shëndetësore në të cilat një numër i madh i të paraburgosurve 
duhej të ndaheshin nga të tjerët ose ngjarje që kërkonin transferimin e të burgosurve 
nga një burg që ishte dëmtuar në një burg tjetër). Treguesi fillestar i ICRC-së që në 
situata të tilla duhet të sigurohen 2 milionë metra katrorë për të burgosur, janë kritikuar 
më pas nga ekspertët. Theksi u vendos kështu jo në specifikimin e kërkesës minimale 
të hapësirës personale, por domosdoshmërinë e kthimit të një burgu në kushte normale 
(duke përfshirë specifikimet minimale të hapësirës) sa më shpejt që të jetë e mundur. Në 
veçanti, u theksua se në raste të tilla është e nevojshme të shmanget një situatë në të cilën 
kufizimet e paraqitura për t’u marrë me situatën emergjente, u zhvilluan në një mangësi 
kronike.

LIGJI

I. KUNDËRSHTIMET PARAPRAKE TË QEVERISË

A.  Parashtresat e palëve

66.  Qeveria përsëriti kundërshtimin që kishin ngritur para Dhomës lidhur me mos shterimin 
e mjeteve juridike vendase (shih paragrafin 37 të vendimit të Dhomës).Ata pretenduan 
se ankuesi nuk kishte shteruar si duhet mjetet e brendshme, pasi ai kishte dështuar 
në ankesën e tij kushtetuese për të dhënë detaje lidhur me kushtet e supozuara të 
papërshtatshme të burgimit të tij dhe nuk kishte cituar dispozitat përkatëse të Konventës 
dhe Kushtetutës.

67.  Ankuesi pohoi se ai i kishte shteruar si duhet mjetet e brendshme në ankesën e tij 
kushtetuese, ishte mbështetur në mënyrë specifike në nenin 74 të Ligjit për Zbatimin e 
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Dënimeve të Burgjeve, i cili garantonte një hapësirë minimale prej 4 m² dhe ishte ankuar 
se kjo dispozitë nuk ishte respektuar në rastin e tij. Ai në këtë mënyrë i dha një mundësi 
të përshtatshme Gjykatës Kushtetuese për të shqyrtuar të gjitha rrethanat relevante të 
rastit të tij.

B.  Gjetjet e Dhomës

68.   Dhoma vuri re se kërkuesi ishte ankuar në Gjykatën Kushtetuese në thelb se të drejtat e 
tij ishin shkelur për shkak të mungesës së hapësirës personale dhe mundësive të punës 
në Burgun e Bjelovar. Prandaj, Dhoma vlerësoi se, duke i parashtruar ankesat e tij në 
thelb në Gjykatën Kushtetuese, kërkuesi kishte shteruar si duhet mjetet juridike vendase.

C.  Vlerësimi i Gjykatës

69.  Gjykata rithekson që Dhoma e Madhe nuk mund të paraqesë, kur është e përshtatshme, 
pyetje rreth pranueshmërisë së një kërkese sipas nenit 35 § 4 të Konventës, pasi kjo 
dispozitë i mundëson Gjykatës të hedhë poshtë kërkesat që i konsideron të papranueshme 
“në çdo fazë të procedurës “. Prandaj, edhe në fazën e themelit dhe në bazë të Rregullës 
55, Gjykata mund të rishqyrtojë një vendim për të deklaruar një kërkesë të pranueshme, 
kur ajo konkludon se duhet të ishte shpallur e papranueshme për një nga arsyet e dhëna 
në tre paragrafët e parë të nenit 35 (Shih, për shembull, Ališić dhe të tjerë kundër Bosnjë 
dhe Hercegovinës, Kroacisë, Serbisë, Sllovenisë dhe ish Republikës Jugosllave të 
Maqedonisë [GC], nr.60642 / 08, § 78, KEDNJ 2014).

70.  Megjithatë, pasi shqyrtoi parashtresën e Qeverisë, Gjykata nuk e gjen të arsyeshme 
rishqyrtimin e vendimit të Dhomës për të hedhur poshtë kundërshtimin e mos shterimit. 
Në të vërtetë, Gjykata ka konstatuar në mënyrë të vazhdueshme se rregulli për shterimin 
e mjeteve juridike të brendshme sipas nenit 35 § 1 të Konventës kërkon që ankesat 
që synojnë të bëhen më vonë para se të duhej të ishin dërguar në organin përkatës 
vendas, të paktën në thelb dhe në pajtueshmëri me kërkesat formale dhe afatet kohore 
të përcaktuara në ligjin vendor dhe më tutje se duhet të përdoren të gjitha mjetet 
procedurale që mund të parandalojnë shkeljen e Konventës (shih Vučković dhe të tjerët 
kundër Serbisë (kundërshtimi paraprak) [GC] 17153/11 dhe 29 të tjerë, § 72, 25 mars 
2014, dhe gjithashtu, përgjithësisht, Gherghina kundër Rumanisë (vendim)[GC], nr 
42219/07, §§ 84-87, 9 Korrik 2015).

71.  Sa i përket mjeteve juridike në lidhje me kushtet e burgjeve në Kroaci, Gjykata ka 
vendosur që një ankesë e paraqitur pranë autoritetit gjyqësor kompetent apo administrata 
e burgut është një mjet efektiv, pasi ai mund të çojë në heqjen e një ankuesi nga kushtet e 
papërshtatshme të burgut. Për më tepër, në rast të një rezultati të pafavorshëm, kërkuesi 
mund të ndjekë ankesat e tij para Gjykatës Kushtetuese (shih Štitić kundër Kroacisë 
(vendim), nr. 29660/03, 9 Nëntor 2006 dhe Dolenec kundër Kroacisë, nr. 25282 / 06, 
§ 113, 26 Nëntor 2009), e cila gjithashtu ka kompetencën për të urdhëruar lirimin ose 
largimin e tij nga kushtet e papërshtatshme të burgut (shih, ndër të tjera, Peša kundër 
Kroacisë, nr. 40523/08, § 80, 8 Prill 2010) . Prandaj, për të përmbushur kërkesat e 
shterimit të mjeteve juridike vendore dhe në përputhje me parimin e subsidiaritetit, 
kërkuesit kërkohen para se të paraqesin ankesat e tyre në Gjykatë, për t’ua lejuar 
mundësinë Gjykatës Kushtetuese Kroate të korrigjojë situatën për trajtimin e çështjeve 
që dëshirojnë të sjellin para Gjykatës (shih Bučkal kundër Kroacisë (vendimi), nr. 
29597/10, § 20, 3 prill 2012, dhe Longin kundër Kroacisë, nr. 49268/10, § 36, 6 Nëntor 
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2012).
72.  Në rastin në fjalë, Gjykata vëren se, pasi ka përdorur rregullisht të gjitha mjetet në 

dispozicion para autoriteteve gjyqësore kompetente dhe administratës së burgjeve 
(shih paragrafët 22-24, 26 dhe 29 më lart), ankuesi paraqiti ankesat e tij në Gjykatën 
Kushtetuese ku ai shprehimisht ankohet, megjithëse në një mënyrë të përmbledhur, 
për problemin e mbipopullimit në burgun e Bjelovar. Ai u mbështet në nenin 74 (3) të 
Aktit për Ndëshkimin e Burgjeve që garanton hapësirë të përshtatshme personale për 
të burgosurit dhe pretendon se kjo dispozitë nuk ishte respektuar në rastin e tij (shih 
paragrafin 32 më lart). Rrjedhimisht, parashtruesi i kërkesës i ka ofruar autoriteteve 
kombëtare mundësinë e cila në parim ka për qëllim t’u jepet Shteteve Kontraktuese nga 
neni 35 § 1 i Konventës, përkatësisht vënien në vend të së drejtës lidhur me shkeljet 
e pretenduara kundër tyre (shih, mes shumë të tjerave, Jaćimović k. Kroacisë, nr. 
22688/09, §§ 40-41, 31 Tetor 2013, dhe rastet e përmendura aty).

73.  Gjykata, pra, konstaton se ankuesi i ka shteruar si duhet mjetet juridike vendase. Prandaj, 
kundërshtimi paraprak i Qeverisë duhet të rrëzohet. 

II.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 3 TË KONVENTËS

74.  Kërkuesi u ankua për kushtet e papërshtatshme të burgimit në burgun e Bjelovar. Ai 
pretendoi se ai kishte më pak se 3 metra katrore hapësirë personale për disa periudha jo 
të njëpasnjëshme që arrinin në total deri në pesëdhjetë ditë dhe se kishte pasur edhe disa 
periudha jo të njëpasnjëshme në të cilat ai kishte pasur një hapësirë personale prej 3 dhe 
4 m2 në qeli. Në lidhje me këtë, ai gjithashtu pretendonte kushtet jo të mira sanitare dhe 
higjienike, ushqimin, mungesën e mundësive për punë dhe aksesin e pamjaftueshëm në 
aktivitetet rekreative dhe edukative. Ai u mbështet në nenin 3 të Konventës, i cili thotë:

“Askush nuk do t’i nënshtrohet torturës ose trajtimit ose ndëshkimit çnjerëzor ose 
poshtërues”.

A.  Vendimi i Dhomës

75.  Duke marrë parasysh faktin se parimi themelor i ankesës së kërkuesit para Dhomës 
kishte të bënte me dyshimin e mungesës së hapësirës personale në Burgun e Bjelovar, 
Dhoma përsëriti parimet e përgjithshme të parashtruara në vendimin pilot Ananyev dhe 
të tjerë kundër Rusisë (nr. 42525 / 07 dhe 60800/08, § 148, 10 Janar 2012), lidhur me 
çështjen e mbipopullimit të burgjeve. Në veçanti, Dhoma përsëriti se testi i përcaktuar 
në Ananyev dhe të Tjerë për të vendosur nëse ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës 
në lidhje me mungesën e hapësirës personale të të ndaluarve ka qenë trefish: Secili i 
burgosur duhet të ketë një vend fjetje individuale në qeli; (2) secili i burgosur duhet të 
disponojë të paktën 3 m2 katror; Dhe (3) sipërfaqja e përgjithshme e qelisë duhet të jetë 
e tillë që të lejojë të ndaluarit të lëvizin lirisht midis orendive. Mungesa e secilit prej 
këtyre elementeve krijuan një supozim të fortë se kushtet e ndalimit të një ankuesi ishin 
të pamjaftueshme.

76.  Rrjedhimisht, Dhoma thekson se kur një i burgosur ka një hapësirë më pak se 3 metra 
katrorë ngrihet një prezumim i fortë se kushtet e burgimit janë poshtëruese dhe në 
kundërshtim me nenin 3.Megjithatë, në rrethana të caktuara, supozimi i fortë mund të 
kundërshtohet nga efektet kumulative të kushteve të tjera të burgimit.

77.  Në dritën e parimeve të mësipërme, Dhoma vuri re se ndërsa ishte e vërtetë se hapësira 
personale e ofruar për kërkuesin nuk arriti të përmbushë standardin prej 4 m2 të 
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hapësirës personale për çdo të burgosur të përcaktuar nga CPT në rekomandimet e tij, 
nuk e konsideron atë aq ekstrem sa të justifikojë vetvetiu gjetjen e një shkelje të nenit 
3 të Konventës. Dhoma vuri në dukje se herë pas here hapësira personale e ankuesit 
është më e vogël se 3 metra katrorë për periudha të shkurtra, jo të njëpasnjëshme, duke 
përfshirë një periudhë prej njëzet e shtatë ditësh, duke e vënë në dukje këtë shqetësim. 
Megjithatë, Dhoma vuri re se ankuesi ishte lejuar të lëvizë lirshëm 3 orë në ditë jashtë 
qelisë së tij; Se qelitë në të cilën ndodhej kishin qasje të dritës natyrale dhe ajrit, si dhe 
ujin e pijshëm; Se ai ishte i pajisur me një shtrat individual dhe asgjë nuk e pengonte atë 
të lëvizte lirisht brenda qelisë. Për më tepër, Dhoma vërejti aktivitete të ndryshme jashtë 
qelive të cilat ishin në dispozicion të të burgosurit në burgun e Bjelovar, si një bibliotekë 
dhe akses në mjedise rekreative.

78. Në këto rrethana, duke qenë se burgimi i ankuesit ishte shoqëruar me një lëvizje të 
mjaftueshme brenda burgut dhe mbajtja e tij kishte ndodhur në një strukturë tjetër 
të përshtatshme, Dhoma konkludoi se kushtet e burgimit të tij nuk arritën pragun e 
ashpërsisë së kërkuar për ta konsideruar trajtimin e tij si çnjerëzor ose degradues sipas 
nenit 3 të Konventës.
 
B.  Parashtrimet e palëve

1.  Ankuesi
79.  Ankuesi vuri në dukje se ai ishte caktuar në një sipërfaqe personale në më pak se 3 

metra katrorë në burg për disa periudha jo të njëpasnjëshme që arrinin në total deri në 
pesëdhjetë ditë. Një nga këto periudha ishte njëzet e shtatë ditë, të cilat ankuesi nuk i 
konsideronte si një reduktim “i shkurtër dhe i rastit” në hapësirën personale të kërkuar. 
Ankuesi theksoi se nga jurisprudenca e Gjykatës ka vërejtur se kur një i burgosur 
ndodhej në një hapësirë personale në më pak se 3 metra katrorë në strehim kjo ishte në 
vetvete e mjaftueshme për të gjetur një shkelje të nenit 3. Disa mangësi të tjera mund 
të ishin vënia në dukje thjesht për të vërtetuar këtë gjetje. Ankuesi gjithashtu theksoi 
se standardi përkatës i CPT-së ishte 4 metra katrore dhe, sipas tij, Gjykata duhet të 
ndjekë këtë standard. Në rastin e tij të veçantë, kishte pasur edhe disa periudha jo të 
njëpasnjëshme në të cilën ai ishte vendosur në një hapësirë midis 3 dhe 4 metra katrorë 
të hapësirës personale në qeli.

80.  Ankuesi më tej vuri në dukje se mjetet sanitare duhet të zbriten nga madhësia e 
përgjithshme e qelive. Ai gjithashtu theksoi se nuk ishte në gjendje të kalonte qelinë 
normalisht duke pasur parasysh se gjatë periudhave kur pesë ose tetë të burgosur ishin 
vendosur në të njëjtën qeli, hapësira zvogëlohej nga 5-8 shtretër, dollapë, tavolina dhe 
karrige. Në realitet, gjatë qëndrimit të tij në burgun e Bjelovar, ai kishte pasur mesatarisht 
vetëm 2.25 metra katrore hapësirë personale. Ankuesi gjithashtu argumentoi se ai nuk 
ishte pajisur me aktivitete të mjaftueshme rekreative dhe arsimore ose një mundësi për 
të punuar në burgun e Bjelovar. Mundësia e vetme e lëvizjes jashtë qelisë së tij ka 
qenë për tre orë në ditë, në periudhën prej 4 deri në 7 paradite. Prandaj, ankuesi pranoi 
se, duke pasur parasysh rrethanat e tij personale dhe moshën e tij të re, reduktimi në 
hapësirën e tij personale nuk ishte kompensuar në mënyrë të përshtatshme, gjë që e 
kishte bërë të ndihej i turpëruar dhe i poshtëruar.

81.  Sipas pikëpamjes së ankuesit, kjo u vërtetua nga fakti se burgu në Bjelovar ishte ndërtuar 
në shekullin e nëntëmbëdhjetë dhe që nga atëherë nuk kishte pasur rindërtime përkatëse 
apo përmirësim të objekteve. Megjithatë, kishte pasur disa rinovime të objekteve në 
vitin 2011 dhe disa nga fotografitë e Burgut të Bjelovar të ofruara nga Qeveria të cilat 
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ishin marrë pas kësaj rinovimi. Ato përfshinin fotografi të disa qelive ku nuk ishin 
akomoduar. Për më tepër, kërkuesi iu referua një ankese të bërë nga të burgosurit e tjerë 
dhe në një intervistë të dhënë në Nëntor 2010 nga Drejtori i Burgut i cili kishte theksuar 
se ndërsa administrata e burgjeve kishte arritur të rriste numrin e vendeve në burgun e 
Bjelovar nga kapaciteti origjinal i pesëdhjetë-tre deri në shtatëdhjetë e nëntë, në kohën 
kur ishin strehuar deri 129 të burgosur. Në të njëjtën kohë, ankuesi konsideroi se Qeveria 
nuk arriti të siguronte dëshmi të mjaftueshme për faktorë të fortë që balancojnë dhe që 
mund të kishin lehtësuar mungesën ekstreme të hapësirës personale.

82.  Së fundi, ankuesi pretendoi se asnjëherë nuk i ishte dhënë mbrojtje e përshtatshme nga 
gjyqtari për ekzekutimin e dënimit dhe se autoritetet e burgut i kishin vonuar ankesat e 
tij tek Avokati i Popullit duke e transferuar atë në Burgun e Varaždinit para se Avokati i 
Popullit të mund të takohej me të.
2.  Qeveria

83.  Qeveria parashtroi se ankesat e kërkuesit ishin shqyrtuar në detaje në nivel të brendshëm 
nga gjyqtari kompetent për ekzekutimin e dënimit, i cili e kishte dëgjuar ankuesin dhe 
kishte vizituar rregullisht burgun e Bjelovarit në periudhën në fjalë dymbëdhjetë herë 
gjatë qëndrimit të ankuesit. Gjyqtari për ekzekutimin e dënimit nuk kishte gjetur shkelje 
të së drejtës së tij për kushtet e përshtatshme të paraburgimit. Këto gjetje janë shqyrtuar 
dhe mbështetur nga një panel prej tre gjyqtarësh të Gjykatës së Qarkut të Bjelovar dhe 
Gjykatës Kushtetuese. Po ashtu, Avokati I Popullit kishte shqyrtuar ankesat e kërkuesit 
dhe vuri në dukje se ato kryesisht kishin të bënin me çështjet që lidhen me transferimin 
e tij në një burg më pranë familjes së tij. Avokati i Popullit gjithashtu vuri në dukje se 
burgu i Bjelovar ishte rinovuar kohët e fundit.

Për më tepër, në rastin e Pozaić kundër Kroacisë (Nr. 5901/13, 4 Dhjetor 2014), 
ngritja e çështjes së kushteve të vuajtjes së dënimit në burgun e Bjelovarit që daton nga 
e njëjta periudhë në të cilën ankuesi ka vuajtur dënimin, nuk u gjet asnjë shkelje e nenit 
3 të Konventës. Lidhur me këtë, Qeveria theksoi se, duke qenë se CPT asnjëherë nuk 
kishte vizituar burgun e Bjelovarit, gjetja e Gjykatës në Pozaić ishte i vetmi përcaktim i 
kushteve të vuajtjes së dënimit në atë burg nga një institucion ndërkombëtar.

84.  Qeveria më tej theksoi se kohët e fundit në rastin kryesor të Varga dhe të tjerë kundër 
Hungarisë (nr. 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13 dhe 64586/13, 10 
Mars 2015) Gjykata kishte përsëritur testin Ananyev të një «prezumimi të fortë» të një 
shkeljeje të nenit 3 kur hapësira personale e disponueshme për një të burgosur është nën 
3 metra katrorë. Megjithatë, ai vuri në dukje se ky supozim ishte hedhur poshtë në një 
numër rastesh nga efektet kumulative të kushteve të burgimit (në lidhje me këtë, citon 
Dmitriy Rozhin kundër Rusisë, nr. 4265/06, § 53, 23 Tetor 2012 Fetisov dhe të tjerë 
kundër Rusisë, nr. 43710/07, 6023/08, 11248/08, 27668/08, 31242/08 dhe 52133/08, 
17 Janar 2012, Kurkowski kundër Polonisë, nr. 36228/06, 9 Prill 2013 dhe Vladimir 
Belyayev kundër Rusisë, nr. 9967/06, 17 Tetor 2013).

85. Sipas pikëpamjes së Qeverisë, përfundimi mbi bazën e hapësirës së caktuar që ka 
pasur shkelje automatike do të ishte një qasje formale e cila do të shpërfillte një numër 
faktorësh përkatës kundër balancues dhe qëndrimin e CPT-së sipas të cilit duhet të merren 
parasysh të gjitha aspektet e burgimit. Kjo qasje, për më tepër, do t’i pengojë Shtetet të 
zhvillojnë dhe zbatojnë masa të ndryshme që synojnë përmirësimin e cilësisë së jetës 
për të burgosurit. Kjo mund të vërehet në rastin e Kroacisë, ku, përkundër standardit prej 
4 metrash katrorë të përcaktuar në ligjin përkatës vendas, qasja e përgjithshme fleksibël 
ndaj çështjes së kushteve të burgimit kishte lejuar marrjen  e disa hapave të rëndësishëm 
në reduktimin dhe zgjidhjen e problemeve në lidhje me nivelin e mbipopullimit të 
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burgjeve në vitet e fundit. Burgjet Kroate ishin aktualisht në tetëdhjetë e pesë për qind 
të kapacitetit të tyre të plotë. Për më tepër, qasja automatike do të ishte në kundërshtim 
me parimet themelore të jurisprudencës së Gjykatës dhe, edhe pse duket të jetë një 
zgjidhje e thjeshtë, nuk do të siguronte mbrojtje efektive të të drejtave të burgosurve. 
Kështu, sipas mendimit të Qeverisë, duhet të ekzistojë një mundësi për të hedhur poshtë 
prezumimin dhe duhet të veprojë në një mënyrë realiste dhe praktike.

86.  Në rastin në fjalë, dhe duke marrë parasysh këto parime dhe kushtet e përgjithshme të 
vuajtjes së dënimit të ankuesit të përshkruar më sipër (shih paragrafët 18-21 më lart), 
Qeveria vlerësoi se çështja e përgjithshme e mbipopullimit që ekzistonte në Burgun 
e Bjelovar në atë kohë nuk ka shkelur asnjë të drejtë të kërkuesit dhe se ai nuk i ishte 
nënshtruar trajtimit çnjerëzor ose degradues sipas nenit 3 të Konventës.

 Në rastin në fjalë, dhe duke marrë parasysh këto parime dhe kushtet e përgjithshme 
të vuajtjes së dënimit të ankuesit të përshkruar më sipër (shih paragrafët 18-21 më lart), 
Qeveria vlerësoi se çështja e përgjithshme e mbipopullimit që ekziston në Burgun e 
Bjelovar në atë kohë nuk ka shkelur ndonjë nga të drejtat e kërkuesit dhe se ai nuk i është 
nënshtruar trajtimit çnjerëzor apo degradues sipas nenit 3 të Konventës.

3.  Ndërhyrësit si palë e tretë
(a)  Vëzhguesit ndërkombëtarë të burgjeve -section française (OIP-SF), Ligue belge 

des droits de l’homme (LDH) and Réseau européen de contentieux pénitentiaire (RCP)
87. Ndërhyrësit pohuan se praktika gjyqësore e Gjykatës për pyetjet lidhur me kushtet e 

vuajtjes së dënimit, dhe në veçanti hapësira minimale personale sipas nenit 3 të 
Konventës, ishte e papajtueshme dhe e paqartë, veçanërisht në lidhje me çështjen e 
numrit minimal të metrave katrorë të hapësirës personale që duhet t’i caktohet një të 
burgosuri. Sipas tyre, kjo pengoi zbatimin e duhur të standardeve përkatëse në nivel 
vendor.

 88. Në këndvështrimin e ndërhyrësve, çështja e hapësirës personale të caktuar për një të 
burgosur duhet të shqyrtohet si element kryesor në vlerësimin e kushteve të burgimit. 
Standardi i hapësirës minimale personale që duhet t’i caktohet një  të burgosuri duhet 
të vendoset në 4 metra katror,   siç përcillet nga rekomandimet përkatëse të CPT-së, 
standardet kombëtare dhe ato evropiane dhe ndërkombëtare të tjera. Ndërhyrësit më 
tutje argumentuan se nëse Dhoma e Madhe do të miratojë qasjen e një “supozimi të 
fortë” të një shkeljeje të Nenit 3, kur hapësira personale e ndarë për një të burgosur bie 
poshtë standardit minimal të kërkuar, e cila duhet të veprojë si një prezumim i fortë që 
mund të hidhet poshtë vetëm në mënyrë të jashtëzakonshme. Faktori kryesor në këtë 
drejtim do të jetë liria e mjaftueshme e lëvizjes brenda institucionit të burgut dhe do 
të ishte përgjegjësi e autoriteteve vendase të demonstronin se ndarja e pamjaftueshme 
e hapësirës personale ishte kompensuar në mënyrë të përshtatshme. Nga ana tjetër, 
ndërhyrësit theksuan se kur hapësira personale e ndarë për një të burgosur është nën 3 
metra katrorë, kjo duhet të konsiderohet aq e rëndë saqë duhet të çojë në një supozim të 
pabindur të një shkelje të nenit 3 dhe një situatë e tillë nuk mund të kompensohet ose të 
zbutet nga faktorë të tjerë.
 (b)  Qendra e Dokumentimit ‘L’altro diritto’

89.  Ndërhyrësi theksoi se praktika gjyqësore e Gjykatës mbi çështjen e kushteve të burgimit 
ka nevojë për sqarime dhe harmonizim, veçanërisht në lidhje me çështjen e hapësirës së 
përshtatshme personale. Sipas mendimit të ndërhyrësit, ky element duhej të përcaktohej 
në një mënyrë të qartë dhe të arsyetuar si një kërkesë minimale dhe çdo largim nga 
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një minimum i tillë duhet në vetvete gjithmonë të çojë në gjetjen e një shkeljeje të 
Konventës.

90.  Ndërhyrësi e ftoi Gjykatën për të riafirmuar testin Ananyev duke e bërë të qartë, në 
veçanti, se mos përmbushja e minimumit prej 3 m2 hapësirë   personale të përcaktuar 
për një të burgosur krijoi një prezumim të fortë të një shkeljeje të nenit 3 që mund të 
sfidohet vetëm në raste urgjente ekstreme dhe domosdoshmëri dhe kur ka të bëjë me 
një periudhë të konsiderueshme të kufizuar kohore. Për më tepër, çdo i burgosur duhet 
të ketë shtratin e vet dhe lirinë e lëvizjes së mjaftueshme brenda qelisë. Sa i përket 
shpërndarjes së barrës së provës, ndërhyrësi ka konsideruar se, pasi një ankues kishte 
bërë prima facie të një rasti, barra duhet të zhvendoset tek Qeveria e paditur për të 
siguruar një bazë faktike solide për të hedhur poshtë prezumimin e fortë të një shkelje 
duke i dhënë provat përkatëse në bazë të gjetjeve të gjykatave kombëtare të pavarura 
dhe të paanshme ose autoriteteve të tjera kompetente. Ndërhyrësi më tej pohoi se faktorë 
të tjerë të përshtatshëm në lidhje me kushtet e burgimit, përtej çështjes së hapësirës 
personale të përshtatshme, duhej gjithashtu të merreshin parasysh gjatë marrjes së një 
vlerësimi sipas nenit 3.

C.  Vlerësimi i Gjykatës

1. Vërejtjet hyrëse
91.  Gjykata shpesh thirret për të vendosur mbi ankesat që pretendojnë shkelje të nenit 

3 të Konventës për shkak të hapësirës personale të pamjaftueshme të caktuar për të 
burgosurit. Në rastin në fjalë, Gjykata e sheh të përshtatshme të qartësojë parimet dhe 
standardet për vlerësimin e hapësirës minimale personale për të burgosurin në strehimin 
me akomodim për disa persona në burgje sipas nenit 3 të Konventës.

92.  Gjykata më tej do të theksonte se mund të lindin pyetje të ndryshme në kontekstin e 
strehimit me akomodim për një person, izolimit ose regjimeve të tjera të ngjashme të 
burgimit, ose dhomave të pritjes ose hapësirave të ngjashme të përdorura për periudha 
shumë të shkurtra kohore (siç janë stacionet policore, institucionet psikiatrike, (Shih 
paragrafin 50 më lart dhe Georgia kundër Rusisë (I) [GC], nr. 13255/07, §§ 192-205, 
GjEDNj 2014 (ekstrakte)).

93.   Çështja e mbipopullimit të burgjeve në strehimin me akomodim për shumë persona 
ishte një nga çështjet që shqyrtoi Dhoma e Madhe në rastin Idalov kundër Rusisë ([GC], 
numër 5826/03, §§ 96-102, 22 Maj 2012). Ajo gjithashtu është trajtuar në disa vendime 
drejtuese pilot, në të cilat Gjykata ka treguar tashmë aspekte specifike në lidhje me 
vlerësimin e problemit të mbipopullimit të burgjeve dhe detyrën e Shteteve për të 
adresuar mangësitë e identifikuara nga Gjykata në këto gjykime.

94.  Në veçanti, Gjykata deri më tani ka miratuar vendime pilot që trajtojnë çështjen e 
mbipopullimit të burgjeve në lidhje me shtetet në vijim: Bullgaria (shih Neshkov dhe 
të tjerë kundër Bullgarisë, numër 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196 / 12, 77718/12 
dhe 9717/13, 27 Janar 2015); Hungaria (shih Varga dhe të tjerë, cituar më lart); Itali 
(shih Torreggiani dhe të tjerë, cituar më lart); Polonia (shih Orchowski kundër Polonisë, 
nr 17885/04, 22 Tetor 2009, dhe Norbert Sikorski kundër Polonisë, nr. 17599/05, 22 
Tetor 2009); dhe Rusia (shih Ananyev dhe të tjerë, cituar më lart),

95.  Gjykata gjithashtu ka trajtuar çështjen e mbipopullimit të burgjeve duke treguar 
domosdoshmërinë e përmirësimit të kushteve të burgimit sipas nenit 46 të Konventës në 
vendimet kryesore lidhur me shtetet në vijim: Belgjika (shih Vasilescu kundër Belgjikës, 
nr. 64682/12, 25 Nëntor 2014); Greqia (shih Samaras dhe të tjerë kundër Greqisë, nr. 
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11463/09, 28 Shkurt 2012, Tzamalis dhe të tjerë kundër Greqisë, nr 15894/09, 4 Dhjetor 
2012, dhe Al K. kundër Greqisë, nr.63542 / 11, 11 Dhjetor 2014); Rumania (shih Iacov 
Stanciu kundër Rumanisë, nr 35972/05, 24 Korrik 2012); Sllovenia (shih Mandić dhe 
Jović kundër Sllovenisë, numër 5774/10 dhe 5985/10, 20 Tetor 2011, dhe Štrucl dhe 
të tjerë kundër Sllovenisë, numër 5903/10, 6003/10 dhe 6544/10, 20 Tetor 2011) ; Dhe 
Republika e Moldavisë (shih Shishanov kundër Republikës së Moldavisë, nr 11353/06, 
15 Shtator 2015).
2.  Rivendosje e parimeve përkatëse
(a)  Parimet kryesore

96.  Neni 3 i Konventës përmban një nga vlerat më themelore të shoqërisë demokratike. 
Ajo ndalon në terma absolutë torturën, trajtimin ose dënimin çnjerëzor ose degradues, 
pavarësisht nga rrethanat dhe sjellja e viktimës (shih, për shembull, Labita kundër Italisë 
[GC], numër 26772/95, § 119, GjEDNj 2000-IV; dhe Svinarenko dhe Slyadnev kundër 
Rusisë [GC], nr. 32541/08 dhe 43441/08, § 113, KEDNJ 2014 (ekstraktet)).

97.  Keqtrajtimi duhet të arrijë nivelin minimal të ashpërsisë nëse duhet të përfshihet në 
objektin e Nenit 3. Vlerësimi i këtij minimumi është relativ; Varet nga të gjitha rrethanat 
e rastit, të tilla si kohëzgjatja e trajtimit, efektet e tij fizike dhe mendore dhe, në disa 
raste, gjinia, mosha dhe gjendja shëndetësore e viktimës (shih, ndër autoritetet e tjera, 
Irlanda k. Mbretërisë së Bashkuar, 18 Janar 1978, § 162, Seria A 25, Jalloh kundër 
Gjermanisë [GC], nr 54810/00, § 67, GjEDNj 2006 IX, Idalov, cituar më lart, § 91, dhe 
gjithashtu, Kalashnikov k. Rusisë, nr 47095/99, § 95, KEDNJ 2002 VI).

98.  Keqtrajtimi që arrin një nivel të tillë të ulët të ashpërsisë zakonisht përfshin lëndime 
trupore ose vuajtje intensive fizike ose mendore. Sidoqoftë, edhe në mungesë të këtyre, 
kur trajtimi poshtëron ose zbeh një individ, duke treguar një mungesë respekti ose 
pakësim të dinjitetit të tij njerëzor ose ngjall ndjenjat e frikës, ankthit ose inferioritetit 
të aftë për të thyer rezistencën morale dhe fizike të individit, ajo mund të karakterizohet 
si degradues gjithashtu përfshihet në ndalimin e nenit 3 (shih, ndër autoritetet e tjera, 
Idalov, cituar më lart, § 92, dhe gjithashtu, Pretty kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
nr.2346/02, § 52, GjEDNj 2002, Ananyev dhe të tjerë, përmendur më lart, § 140; Varga 
dhe të tjerë, përmendur më lart, § 70). Në të vërtetë, ndalimi i torturës dhe i trajtimit, 
ndëshkimit çnjerëzor ose poshtërues është një vlerë e qytetërimit të lidhur ngushtë me 
respektin për dinjitetin njerëzor (shih Bouyid kundër Belgjikës [GC], nr. 23380/09, § 81, 
GjEDNj 2015). 

99.  Në kontekstin e heqjes së lirisë, Gjykata vazhdimisht ka theksuar se, për të qenë pjesë 
e nenit 3, vuajtja dhe poshtërimi i përfshirë duhet në çdo rast të tejkalojë atë element 
të pashmangshëm të vuajtjes dhe poshtërimit që lidhet me burgimin. Shteti duhet të 
sigurojë që personi të mbahet në kushte të cilat janë në përputhje me respektin për 
dinjitetin njerëzor, se mënyra dhe metodat e ekzekutimit të masës nuk i nënshtrohen 
atij ose asaj për shqetësime ose vështirësi të një intensiteti që tejkalon nivelin e 
pashmangshëm të vuajtjes së natyrshme në burgim dhe që, duke pasur parasysh kërkesat 
praktike të burgimit, shëndeti dhe mirëqenia e tij ose e saj janë të siguruara në mënyrë 
të përshtatshme. (shih Kudła kundër Polonisë [GC], nr.30210 / 96, §§ 92-94, GjEDNj 
2000 XI; Idalov, cituar më lart, § 93, Svinarenko dhe Slyadnev, përmendur më lart, 
§ 116, Mozer kundër Republikës së Moldavisë dhe Rusisë [GC], nr. 11138/10, § 178, 
GjEDNJ 2016, gjithashtu Valašinas kundër Lituanisë, nr. 44558/98, § 102, GjEDNj 
2001 VIII, dhe Ananyev dhe të tjerë, përmendur më lart, § 141).

100. Edhe mungesa e një qëllimi për të poshtëruar ose për të hedhur poshtë një të burgosur 
duke e vendosur atë në kushte të këqija, duke qenë faktor që duhet të merret parasysh, 
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nuk përjashton përfundimisht gjetjen e një shkelje të nenit 3 të Konventës (shih, Ndër 
të tjera, Peers kundër Greqisë, nr. 28524/95, § 74, GjEDNj 2001 III, Mandiq dhe Jović, 
cituar më lart, § 80, Iacov Stanciu, cituar më lart, § 179 dhe në përgjithësi sipas Nenit 
3, Svinarenko dhe Slyadnev, cituar më lart, § 114, dhe Bouyid, cituar më lart, § 86). Në 
të vërtetë, është detyrë e Qeverisë së paditur që të organizojë sistemin e saj të burgjeve 
në mënyrë të tillë që të sigurojë respekt për dinjitetin e të burgosurve, pavarësisht nga 
vështirësitë financiare apo logjistike (shih, ndër të tjera, Mamedova kundër Rusisë, 
nr.7064 / 05, § 63, 1 Qershor 2006; Orchowski, cituar më lart, § 153; Neshkov dhe të 
tjerë, cituar më lart, § 229; dhe Varga dhe të tjerë, cituar më lart, § 103).

101. Kur vlerësohen kushtet e burgimit, duhet të merren parasysh efektet kumulative të 
këtyre kushteve, si dhe pretendimet specifike të bëra nga ankuesi. Gjithashtu duhet të 
merret parasysh gjatësia e periudhës gjatë së cilës një person është i ndaluar në kushte të 
veçanta (shih, ndër të tjera, Idalov, cituar më lart, § 94, dhe gjithashtu Orchowski, cituar 
më lart, § 121; Torreggiani dhe të tjerë, cituar Më lart, § 66; dhe Ananyev dhe të tjerë, 
përmendur më lart, § 142).
(b)  Parimet në lidhje me mbipopullimin e burgjeve

102. Gjykata vëren se parimet dhe standardet e përshtatshme për vlerësimin e mbipopullimit 
të burgjeve që rrjedhin nga jurisprudenca e saj në veçanti kanë të bëjnë me çështjet 
e mëposhtme: (1) çështja e hapësirës minimale personale në burgim sipas nenit 3 të 
Konventës; (2) nëse shpërndarja e hapësirës personale nën kërkesën minimale krijon 
një prezumim ose çon vetë në shkelje të nenit 3 të Konventës; Dhe (3) se cilët faktorë, 
nëse ka, mund të kompensojnë shpërndarjen e pamjaftueshme të hapësirës personale.
 (i)  Çështja e hapësirës minimale personale sipas nenit 3
(α)  Praktika përkatëse

103. Gjykata ka theksuar në shumë raste se sipas nenit 3 nuk mund të përcaktohet, njëherë e 
përgjithmonë, një numër i caktuar i metrave katrorë që duhet t’i ndahen një të ndaluari në 
mënyrë që të pajtohet me Konventën. Në të vërtetë, Gjykata ka konsideruar se një numër 
faktorësh të tjerë të rëndësishëm, si kohëzgjatja e burgimit, mundësitë për ushtrime në 
natyrë dhe gjendja fizike dhe mendore e të burgosurit, luajnë një rol të rëndësishëm 
në vendosjen nëse kushtet e burgimit përmbushin garancitë e Nenit 3 (Shih Samaras 
dhe të Tjerë, cituar më lart, § 57, Tzamalis dhe të tjerë, cituar më lart, § 38, dhe Varga 
dhe të tjerë, cituar më lart § 76, shih më tej, për shembull, Trepashkin kundër Rusisë, 
nr. 36898/03 , § 92, 19 Korrik 2007, Semikhvostov kundër Rusisë, nr.2689/12, § 79, 6 
Shkurt 2014, Logothetis dhe të tjerë kundër Greqisë, nr.740 / 13, § 40, 25 Shtator 2014, 
dhe Suldin k. Rusisë, nr.20077/04, § 43, 16 Tetor 2014).

104. Sidoqoftë, mungesa ekstreme e hapësirës në qelitë e burgjeve peshon shumë si një 
aspekt që duhet marrë parasysh me qëllim të përcaktimit nëse kushtet e pretenduara të 
ndalimit ishin “degraduese” brenda kuptimit të nenit 3.

105. Në një numër të konsiderueshëm të rasteve kur ndarja e hapësirës për një të burgosur në 
një akomodim për shumë banorë është nën 3 metra katrorë, Gjykata gjeti mbipopullim 
aq të madh që të justifikonte gjetjen e një shkelje të nenit 3 (shih rastet e cituara në 
Orkowski, cituar më lart, § 122; Ananyev dhe të tjerë, cituar më lart, § 145; dhe Varga 
dhe të tjerë, cituar më lart, § 75).

106.  Kur të burgosurit dukej që kishin në dispozicion të tyre hapësirën personale prej 3 deri 
në 4 metra katrorë, Gjykata shqyrtoi përshtatshmërinë e aspekteve të tjera të kushteve 
fizike të paraburgimit gjatë vlerësimit sipas nenit 3. Në raste të tilla, shkelja e nenit 
3 u gjet vetëm nëse faktori i hapësirës u shoqërua me aspekte të tjera të kushteve të 
papërshtatshme fizike të burgimit në lidhje me, në një kontekst të veçantë, aksesin 
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në ushtrimet në natyrë, dritën natyrore ose ajrin, disponueshmërinë e ventilimit, 
përshtatshmërinë e rregullimeve të ngrohjes, mundësinë e përdorimit të tualeteve 
private, dhe përputhshmërinë me kërkesat bazë të kushteve sanitare dhe higjienike (Shih 
Orowski, cituar më lart, § 122, Ananyev dhe të tjerë, cituar më lart, § 149, Torreggiani 
dhe të tjerë, cituar më lart, § 69, Vasilescu, cituar më lart, § 88; Dhe Varga dhe të tjerë, 
cituar më lart, § 78, shih gjithashtu, për shembull, Jirsák kundër Republikës Çeke, nr 
8968/08, §§ 64-73, 5 Prill 2012, Culev kundër Moldavisë, nr.60179/09 , §§ 35-39, 17 
Prill 2012, Longin, Cituar më lart, §§ 59-61; dhe Barilo kundër Ukrainës, nr. 9607/06, 
§§ 80-83, 16 Maj 2013).

107.  Në vendimet kryesore pilot të përmendura më lart, Gjykata ka caktuar për vlerësimin e 
saj standardin minimal të hapësirës personale të caktuar për një të burgosur në strehimin 
për akomodimin me disa banorë në sipërfaqen prej 3 m katrore (shih Orchowski, cituar 
më lart, § 123; Anansev dhe të tjerë, cituar më lart, § 148, Torreggiani dhe të tjerë, 
cituar më lart, § 68, Vasilescu, cituar më lart, § 88, Neshkov dhe të tjerë, cituar më lart, 
§ 232, Samaras dhe të tjerë, cituar më lart, § 58, Tzamalis dhe të tjerë cituara më lart, 
§ 39, Varga dhe të tjerë, cituar më lart, § 74, Iacov Stanciu, cituar më lart, § 168, dhe 
Mandić dhe Jović, cituar më lart, § 75). Për më tepër, në rastin e Dhomës së Madhe 
Idalov (cituar më lart, § 101), kur konstatoi shkelje të nenit 3 për shkak të kushteve 
jo të përshtatshme të burgimit të ankuesit, Dhoma e Madhe vuri në dukje ndër të tjera 
se “burgimi i ankuesit [nuk kishte përmbushur] kërkesat minimale, siç përcaktohet në 
jurisprudencën e Gjykatës, prej 3 metrave katrorë për person”.

108. Megjithatë, në një numër të vogël të rasteve Gjykata ka konsideruar se hapësira 
personale me më pak se 4 metra katrorë tashmë është një faktor i mjaftueshëm për të 
justifikuar gjetjen e një shkeljeje të nenit 3 (shih, ndër të tjera, Cotleţ kundër Rumanisë 
(nr.2 49549/11, §§ 34 dhe 36, 1 Tetor 2013, dhe Apostu kundër Rumanisë, nr 22765/12, 
§ 79, 3 Shkurt 2015). Ky standard korrespondon me standardin minimal të hapësirës 
së jetesës për të burgosurit në strehim me akomodimin për shumë banorë siç është 
zhvilluar në praktikën e CPT-së dhe së fundmi është shtjelluar dhe në dokumentin e saj 
të politikave (shih paragrafin 51 më lart).
(β)  Qasja që duhet marrë

109. Gjykata rithekson që, megjithëse nuk është formalisht e detyruar të ndjekë vendimet e saj 
të mëparshme, është në interes të sigurisë ligjore si dhe parashikueshmërisë dhe barazisë 
para ligjit, që nuk duhet të largohet pa ndonjë arsye të fortë nga precedentët e parashtruar 
në rastet e mëparshme Shih, për shembull, Christine Goodwin kundër Mbretërisë së 
Bashkuar[GC], numër 28957/95, § 74, GjEDNj 2002-VI, Scoppola kundër Italisë (nr.2) 
[GC], nr.10249 / 03, § 104, 17 Shtator 2009 dhe Sabri Güneş kundër Turqisë [GC], Nr. 
27396/06, § 50, 29 Qershor 2012).

 110.  Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për t’u larguar nga qasja e marrë në vendimet pilot 
dhe rastet kryesore të përmendura më lart dhe në rastin e Dhomës së Madhe të Idalov 
(shih paragrafin 107 më lart). Prandaj, konfirmon që kriteri për sipërfaqen prej 3 metra 
katrore për një të burgosur në strehim me akomodim për shumë të burgosur duhet të 
mbahet si standard minimal përkatës për vlerësimin e tij sipas nenit 3 të Konventës (shih 
paragrafët 124-128 më poshtë).

111. Sa i përket standardeve të zhvilluara nga institucione të tjera ndërkombëtare si CPT, 
Gjykata do të mund të vërente se nuk ka pranuar t’i trajtojë ata si një argument vendimtar 
për vlerësimin e saj sipas nenit 3 (shih, për shembull, Orchowski, cituar më lart, § 131 , 
Ananyev dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 144-145, Torreggiani dhe të tjerë, cituar më lart, 
§§ 68 dhe 76, shih gjithashtu Sulejmanovic, cituar më lart, § 43, Tellissi kundër Italisë 
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(vendim), nr. 15434 / 11, § 53, 5 Mars 2013, dhe GC kundër Italisë, nr.73869/10, § 81, 
22 Prill 2014). E njëjta vlen edhe për standardet përkatëse kombëtare, të cilat megjithëse 
mund të informojnë vendimin e Gjykatës në një rast të veçantë (shih Orchowski, cituar 
më lart, § 123), nuk mund të konsiderohet vendimtar për gjetjen e saj sipas nenit 3 (shih, 
Pozaić, cituar më lart, § 59 dhe Neshkov dhe të tjerë, përmendur më lart, § 229).

112. Arsyeja kryesore për ngurrimin e Gjykatës për të marrë standardet hapësinore të CPT-së 
si një argument vendimtar për gjetjen e tij sipas nenit 3 ka të bëjë me detyrën e tij për të 
marrë parasysh të gjitha rrethanat përkatëse të një rasti të caktuar para tij gjatë vlerësimit 
sipas nenit 3, institucione të tjera ndërkombëtare të tilla si CPT-ja zhvillojnë standarde të 
përgjithshme në këtë fushë me synim parandalimin e mëtejshëm (shih paragrafin 47 më 
lart, shih gjithashtu, Trepashkin, cituar më lart, § 92, dhe Jirsák, cituar më lart, § 63). Po 
kështu, standardet përkatëse kombëtare ndryshojnë shumë dhe funksionojnë si kërkesa 
të përgjithshme të vendosjes së përshtatshme në një sistem të veçantë penitenziar (shih 
paragrafët 57 dhe 61 më lart).

113.  Për më tepër, siç e ka njohur CPT-ja, Gjykata kryen një rol me  koncept të ndryshëm nga 
ai që i është caktuar CPT-së, përgjegjësia e të cilit nuk nënkupton deklarimin nëse një 
situatë e caktuar përbën trajtim ose dënim çnjerëzor ose degradues brenda kuptimit të 
Nenit 3 (shih Paragrafi 52 më lart). Rritja e aktivitetit të CPT-së është veprimi parandalues   
që synon parandalimin, i cili, sipas natyrës së tij, synon një shkallë mbrojtjeje më të 
madhe se ajo e mbështetur nga Gjykata kur vendoset për rastet në lidhje me kushtet 
e burgimit (shih paragrafin 47 më lart, Raporti i Parë i Përgjithshëm, § 51).Për dallim 
nga funksioni parandalues   i CPT-së, Gjykata është përgjegjëse për aplikimin gjyqësor 
në rastet individuale të një ndalimi absolut kundër torturës dhe trajtimit çnjerëzor ose 
degradues sipas nenit 3 (shih paragrafin 46 më lart).Megjithatë, Gjykata do të theksonte 
se ai mbetet i vëmendshëm ndaj standardeve të hartuara nga CPT-ja dhe, pavarësisht 
pozicioneve të tyre të ndryshme, i jep një shqyrtim të kujdesshëm rasteve kur kushtet e 
veçanta të burgimit bien nën standardin e CPT-së prej 4 m2 (shih paragrafin 106 lart).

114. Së fundi, Gjykata e konsideron të rëndësishme për të sqaruar metodologjinë për 
llogaritjen e hapësirës minimale personale të caktuar për një të burgosur në strehimin me 
akomodim për shumë të burgosur për vlerësimin e tij sipas nenit 3.Gjykata konsideron, 
duke u bazuar në metodologjinë e CPT-së për çështjen, që struktura sanitare në qeli 
nuk duhet të llogaritet sipas sipërfaqes së përgjithshme të qelisë (shih paragrafin 51 
më lart).Nga ana tjetër, llogaritja e sipërfaqes në dispozicion në qeli duhet të përfshijë 
edhe hapësirën e zënë me objekte. Ajo që është e rëndësishme në këtë vlerësim është 
nëse të burgosurit kanë mundësi të lëvizin normalisht brenda qelisë (shih, për shembull, 
Ananyev dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 147-148 dhe Vladimir Belyayev, cituar më lart, 
§ 34).

115. Gjykata gjithashtu do të vërente se nuk mund të dallohet ndryshimi në praktikën e saj 
gjyqësore në lidhje me zbatimin e standardit minimal të sipërfaqes së dyshemesë prej 
3 metra katrore të strehimit për një të burgosur në kontekst të atyre që janë duke e 
kryer dënimin si dhe të paraburgosurve. Në të vërtetë, në vendimin pilot të Orchowski, 
Gjykata zbatoi të njëjtat standarde për vlerësimin e hapësirës minimale personale sipas 
nenit 3 në lidhje me burgjet dhe qendrat e paraburgimit (shih Orchowski, cituar më lart, 
§ 124) dhe i njëjti standard ishte i zbatueshëm në vendimet e tjera pilot (Shih Ananyev 
dhe të Tjerë, §§ 143-148) dhe duke u shërbyer të burgosurve (shih Torreggiani dhe të 
tjerë, cituar më lart, §§ 65-69). Vendimet e tjera kryesore mbi këtë çështje ndoqën të 
njëjtën qasje (shih Iacov Stanciu, cituar më lart, §§ 171-179, Mandić dhe Jović, cituar 
më lart, §§ 72-76, dhe Štrucl dhe të tjerë, cituar më lart, § 80).Për më tepër, i njëjti 
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standard u zbatua në jurisprudencën më të fundit në lidhje me kolonitë korrektuese 
Ruse (shih Butko kundër Rusisë, nr.3636 / 10, § 52, 12 Nëntor 2015, për praktikën e 
mëparshme shih shembullin, Sergej Babushkin kundër Rusisë, nr.5993 / 08, § 56, 28 
Nëntor 2013 dhe rastet e përmendura aty).
(ii)  Nëse përcaktimi i hapësirës personale nën kriterin minimal krijon një prezumim ose 

në vetvete çon në shkelje të Nenit 3
(α)  Praktika përkatëse

116.  Në vlerësimin nëse ka pasur shkelje të nenit 3 për shkak të një mungese ekstreme të 
hapësirës personale në burg, Gjykata nuk ka qenë gjithmonë e qëndrueshme në lidhje 
me çështjen nëse ndarja e hapësirës personale që është nën 3 metra katrore çon në 
vetvete në shkelje të nenit 3 ose nëse krijon një supozim të një shkelje, e cila mund 
të kundërshtohet nga konsiderata të tjera të përshtatshme. Qasje të ndryshme mund të 
dallohen në këtë drejtim.

117.  Së pari, në një numër rastesh, gjetja se një i burgosur kishte në vetvete më pak se 3 
metra katror hapësirë, çoi në përfundimin se kishte pasur shkelje të nenit 3 (shih, për 
shembull, Sulejmanoviç, cituar më lart, § 43, Trepashkin kundër Rusisë (nr.2), nr.14248 
/ 05, § 113, 16 Dhjetor 2010, Mandić dhe Jović, cituar më lart, § 80, Lin kundër Greqisë, 
nr. 58158/10, §§ 53 §§ 43-45, 19 Mars 2013, Ivakhnenko kundër Rusisë, nr. 12622/04, § 
35, 4 Prill 2013, AF kundër Greqisë, nr. 53709/11, §§ 77-78, 13 Qershor 2013, Kanakis 
kundër Greqisë (nr.2), nr.40146 / 11, §§ 106-107, 12 Dhjetor 2013, Gorbulya kundër 
Rusisë, nr. 31535/09, §§ 64-65, 6 Mars 2014, dhe T. dhe A. kundër Turqisë, nr. 47146/11, 
§§ 96-98, 21 Tetor 2014).

118.  Ka gjithashtu raste kur Gjykata ka vendosur që hapësira personale nën 3 metra katrorë 
e caktuar për një të burgosur ishte shkelje e nenit 3 dhe pastaj shqyrtoheshin kushtet e 
tjera të burgimit vetëm si rrethana të tjera rënduese (shih, për shembull, Torreggiani dhe 
të tjerë, Cituar më lart, § 77 dhe Vasilescu, cituar më lart, §§ 100-104).

119. Një tjetër metodë bazohet në testin e “prezumimit të fortë” të përcaktuar në vendimin 
pilot Ananyev dhe të tjerë (cituar më lart). Në bazë të një analize të hollësishme të 
praktikës së mëparshme të çështjes, në gjykimin Ananyev dhe të tjerë, Gjykata parashtroi 
provën e mëposhtme për mbipopullimin: (1) secili i burgosur duhet të ketë një vend 
fjetje individuale në qeli; (2) secili duhet të disponojë të paktën 3 metra katrorë; Dhe (3) 
sipërfaqja e përgjithshme e qelisë duhet të jetë e tillë që të lejojë të burgosurin të lëvizë 
lirisht midis objekteve. Ai theksoi se mungesa e ndonjërit nga elementet e mësipërm 
krijon në vetvete një prezumim të fortë se kushtet e burgimit përbënin trajtim degradues 
dhe ishin në kundërshtim me nenin 3 (shih Ananyev dhe të tjerë, përmendur më lart, § 
148).

120.  Në mënyrë të ngjashme me testin e “supozimit të fortë”, në gjykimin pilot të Orchowski 
(përmendur më lart, § 123), Gjykata theksoi se të gjitha situatat në të cilat një i burgosur 
u privua në një minimum prej 3 metra katrorë të hapësirës brenda qelisë së tij mund 
të konsiderohet se shkakton një tregues të fortë se neni 3 është shkelur (shih më tej 
Olszewski kundër Polonisë, nr. 21880/03, § 98, 2 Prill 2013). Për më tepër, testi i 
“prezumimit të fortë” është përsëritur në disa nga vendimet e sipërpërmendura lidhur 
me çështjen e mbipopullimit të burgjeve (shih Neshkov dhe të tjerë, cituar më lart, § 232 
dhe Varga dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 74 dhe 77).

121.  Në përputhje me këtë qasje, gjetja e shkeljes së nenit 3 bazohet në vlerësimin nëse në 
rrethana të tilla “një supozim i fortë” i një shkeljeje kundërshtohet nga efektet e tjera 
kumulative të kushteve të burgimit (shih Orchowski,cituar më lart, § 135, Ananyev dhe 
të tjerë, cituar më lart, § 166, Lind kundër Rusisë, nr. 25664/05, §§ 59-61, 6 Dhjetor 
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2007, Kokoshkina kundër Rusisë, nr.2052 / 08, §§ 62-63, 28 Maj 2009). Rrjedhimisht, 
në një numër rastesh pas Ananyev lidhur me rrethana të ndryshme faktike, Gjykata 
vazhdimisht shqyrtoi efektet kumulative të kushteve të burgimit para se të arrinte një 
përfundim lidhur me shkeljen e pretenduar të nenit 3 për shkak të mbipopullimit të 
burgjeve (shih, për shembull , Idalov, cituar më lart, § 101, Iacov Stanciu, cituar më lart, 
§§ 176-178, Asyanov kundër Rusisë, nr. 25462/09, § 43, 9 Tetor 2012, Nieciecki kundër 
Greqisë, nr. 11677/11, §§ 49-51, 4 Dhjetor 2012, Yefimenko kundër Rusisë, nr 152/04, §§ 
80-84, 12 Shkurt 2013, Manulin kundër Rusisë, nr. 26676/06, §§ 47-48, 11 Prill 2013, 
Shishkov kundër Rusisë, nr 26746/05, §§ 90-94, 20 Shkurt 2014, Bulatović kundër Malit 
të Zi, nr. 67320/10, §§ 123-127, 22 Korrik 2014, Tomoiagă kundër Rumanisë (Dhjetor 
47775/10, §§ 22-23, 20 Janar 2015, Neshkov dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 246-256, 
Varga dhe të tjerë, cituar më lart, § 88, dhe Mironovas dhe të tjerë kundër Lituanisë, Nr. 
40828/12, 29292/12, 69598/12, 40163/13, 66281/13, 70048/13 dhe 70065/13, §§ 118-
123, 8 Dhjetor 2015).
(β)  Qasja që duhet marrë

122. Në harmonizimin e divergjencave të mësipërme, Gjykata do të udhëhiqet nga parimet e 
përgjithshme të praktikës së saj të mirënjohur sipas nenit 3 të Konventës. Në lidhje me 
këtë, do të përsëriste se sipas këtij rregulli, vlerësimi i nivelit minimal të ashpërsisë për 
çdo keqtrajtim që përfshihet në objektin e Nenit 3 është, në natyrën e gjërave, relative 
(shih paragrafët 97-98 më sipër). Vlerësimi i këtij minimumi, siç është theksuar që prej 
rastit të Ireland kundër Mbretërisë së Bashkuar (cituar më lart, § 162), do të varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit, të tilla si kohëzgjatja e trajtimit, efektet e tij fizike dhe mendore 
dhe në disa raste, gjinia, mosha dhe gjendja shëndetësore e viktimës (shih paragrafin 97 
më lart).

123. Prandaj, vlerësimi i Gjykatës nëse ka pasur shkelje të nenit 3 nuk mund të reduktohet 
në një llogaritje numerike në metra katrorë të përcaktuar për një të burgosur. Një 
qasje e tillë gjithashtu do të shpërfillte faktin se, në aspektin praktik, vetëm një qasje 
gjithëpërfshirëse ndaj kushteve të veçanta të paraburgimit mund të japë një pamje të 
saktë të realitetit për të burgosurit (shih paragrafët 62-63 më lart).

124. Megjithatë, duke analizuar jurisprudencën e saj dhe duke marrë parasysh rëndësinë 
që i përket faktorit të hapësirës në vlerësimin e përgjithshëm të kushteve të burgjeve, 
Gjykata konsideron se një prezumim i fortë i një shkelje të nenit 3 lind kur hapësira 
personale e disponueshme për një të burgosur është nën 3 metra katrorë për strehimin 
me akomodim për disa të burgosur.

125.  Testi i “prezumimit të fortë” duhet të funksionojë si një prezumim rëndues por jo i 
pabindur i shkeljes së nenit 3. Kjo në veçanti do të thotë se në disa rrethana, efektet 
kumulative të paraburgimit mund të hedhin poshtë këtë supozim. Natyrisht, do të jetë e 
vështirë të kundërshtosh atë në kontekstin e mungesës flagrante ose të zgjatur të hapësirës 
personale nën 3 metra katrore. Rrethanat në të cilat supozimi mund të kundërshtohet do 
të përcaktohen më poshtë (shih paragrafët 130-135).

126. Rrjedhimisht, kur është konstatuar përfundimisht se një i burgosur është vendosur në 
një sipërfaqe në më pak se 3 metra katrorë në strehimin me akomodim për shumë të 
burgosur, pikënisja për vlerësimin e Gjykatës është një supozim i fortë i shkeljes së nenit 
3.I mbetet Qeverisë së paditur që të demonstrojë bindshëm se ka faktorë të mundshëm 
për të kompensuar në mënyrë të përshtatshme caktimin e pamjaftueshëm të hapësirës 
personale. Efekti kumulativ i këtyre kushteve duhet të informojë  Gjykatën nëse, në këto 
rrethana, supozimi i një shkelje është hedhur poshtë apo jo.

127.Sa i përket metodologjisë për këtë vlerësim, Gjykata i referohet standardit të saj 
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të vërtetuar të provës në rastet e burgimit (shih, për shembull, Ananyev dhe të tjerë, 
cituar më lart, §§ 121-125). Në këtë kontekst, Gjykata është veçanërisht e kujdesshme 
për vështirësitë objektive që përjetohen nga ankuesit në mbledhjen e provave për të 
mbështetur pretendimet e tyre për kushtet e ndalimit. Megjithatë, në raste të tilla, ankuesit 
duhet të japin një pasqyrë të hollësishme dhe të qëndrueshme të fakteve të ankimuara 
(ibid., § 122). Në disa raste ankuesit janë në gjendje të japin të paktën disa dëshmi në 
mbështetje të ankesave të tyre. Gjykata ka konsideruar si dëshmi, për shembull, deklarata 
me shkrim nga të burgosurit e tjerë ose, nëse është e mundur, fotografi të ofruara nga 
ankuesit në mbështetje të pretendimeve të tyre (shih, për shembull, Golubenko kundër 
Ukrainës (vendim), numër 36327/06, § 52, Më 5 Nëntor 2013, dhe rastet e përmendura 
aty, shih më tej Teherani dhe të Tjerë kundër Turqisë, numër 32940/08, 41626/08 dhe 
43616/08, § 88, 13 Prill 2010).

128. Sapo të jetë bërë një përshkrim i besueshëm dhe i arsyeshëm i kushteve të pretenduara të 
degradimit të paraburgimit, që përbëjnë një rast keqtrajtimi prima facie, barra e provës 
zhvendoset tek qeveria e paditur, e cila ka qasje në informata që mund të vërtetojnë ose 
hedhin poshtë këto akuza. Atyre u kërkohet, në veçanti, të mbledhin dhe të prodhojnë 
dokumente të përshtatshme dhe të sigurojnë një përshkrim të detajuar të kushteve të 
burgimit të ankuesit. Informacioni përkatës nga organet e tjera ndërkombëtare, siç 
është CPT-ja, mbi kushtet e burgimit, si dhe autoritetet dhe institucionet kompetente 
kombëtare duhet të informojnë vendimin e Gjykatës për këtë çështje (shih më tej 
Ananyev dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 122 -125, dhe Neshkov dhe të tjerë, përmendur 
më lart, §§ 71-91).
(iii) Faktorët që mund të kompensojnë shpërndarjen hapësirës personale në mënyrë të 

pamjaftueshme
129. Duke pasur parasysh gjetjet e mësipërme (shih paragrafët 124-125 më lart), Gjykata 

duhet të përcaktojë faktorët që mund të kompensojnë shpërndarjen hapësirës personale 
në mënyrë të pamjaftueshme për një të burgosur dhe të rrëzojë supozimin se një shkelje 
e nenit 3 ku rrjedh që i burgosuri disponon më pak se 3 metra katrorë hapësirë   personale 
në strehimin me akomodim për shumë persona në burgje.

130. Gjykata, në dritën e jurisprudencës së pas vendimit Ananyev, vëren se zakonisht vetëm 
reduktime të shkurtra e të vogla të rastit në hapësirën personale të kërkuar do të jenë 
të tilla që të hedhin poshtë prezumimin e fortë të shkeljes së nenit 3. Siç është, për 
shembull, rasti në  vendimin Fetisov dhe të tjerë (cituar më lart, §§ 134-138), ku një i 
burgosur u vendos në një sipërfaqe afërsisht 2 metra katrore për nëntëmbëdhjetë ditë 
(shih më tej Dmitriy Rozhin, cituar më lart, §§ 52- 53), ose Vladimir Belyayev (cituar 
më lart, §§ 33-36) ku një i burgosur u caktua në një sipërfaqe prej  2.95 metrash katrore 
hapësirë   personale për një periudhë prej dhjetë ditësh dhe pastaj ,jo në radhë, 2.65 metra 
katrore për një periudhë prej dy ditësh dhe 2.97 metra katrorë për një periudhë njëzet e 
gjashtë ditë. Për më tepër, duke iu referuar praktikës së saj gjyqësore në Fetisov dhe të 
tjerë dhe Dimitri Rozhin, Gjykata nuk gjeti asnjë shkelje të nenit 3 në rastin Kurkowski 
(cituar më lart, §§ 66-67) ku kërkuesi u caktua në një sipërfaqe rreth 2.1 metra katrorë 
hapësirë personale   për katër ditë, dhe më pas 2.6 metra katrore për katër ditë.

131. Sidoqoftë, Gjykata tashmë konsideron se, ndërsa kohëzgjatja e një periudhe burgimi 
mund të jetë një faktor i përshtatshëm në vlerësimin e rëndesës së vuajtjes ose poshtërimit 
të shkaktuar ndaj të burgosurit nga kushtet e papërshtatshme të burgimit të tij ose të 
saj, shkurtësia relative e një periudhe të tillë nuk do të heqë automatikisht trajtimin e 
ankimuar nga objekti i nenit 3 nëse elementet e tjera janë të mjaftueshme për ta sjellë 
atë brenda fushëveprimit të asaj dispozite (shih, për shembull, Vasilescu, cituar më lart, 
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§ 105, Neshkov dhe të tjerë, § 249 dhe Shishanov, cituar më lart, § 95).
132. Gjykata më tej thekson se në raste të tjera lidhur me caktimin e pamjaftueshëm të 

hapësirës personale ndaj të burgosurve, ajo shqyrtoi nëse reduktimet e hapësirës 
personale të kërkuar shoqërohen me lirinë e mjaftueshme të lëvizjes, aktivitetet e 
përshtatshme jashtë qelive, si dhe izolimi (Shih, për shembull, Samaras dhe të tjerë, 
cituar më lart, §§ 63-65, dhe Tzamalis dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 44-45). Shembujt 
e rasteve në të cilat ndarja e pamjaftueshme e hapësirës personale nuk ka shkaktuar 
shkelje të nenit 3 përfshijnë: Andrei Georgiev kundër Bullgarisë, nr. 61507/00, §§ 57-62, 
26 Korrik 2007; Alexov kundër Bullgarisë, nr.54578/00, §§ 107-108, 22 Maj 2008; Dhe 
Dolenec, cituar më lart, §§ 133-136. Sipas pikëpamjes së Gjykatës, supozimi i fortë i një 
shkeljeje të nenit 3 që rrjedh nga ndarja e më pak se 3 m2 të strehimit me akomodim për 
shumë të burgosur normalisht do të jetë në gjendje të kundërshtohet vetëm kur kërkesat 
plotësohen kumulativisht, domethënë aty ku janë të shkurtra, reduktime të rastësishme 
dhe të vogla të hapësirës personale shoqërohen nga një lëvizje e mjaftueshme e lëvizjes 
jashtë qelisë dhe aktivitete të përshtatshme jashtë qelive dhe izolim në atë që është, kur 
shihet në përgjithësi, një ambient i përshtatshëm i burgimit. (shih, mutatis mutandis, 
Varga dhe të tjerë, përmendur më lart , § 77 dhe Mironovas dhe të tjerë, përmendur më 
lart, § 122).

133. Sa i përket çështjes së lirisë së mjaftueshme të lëvizjes, në veçanti, në rastin Ananyev dhe 
të tjerë (përmendur më lart, §§ 150-152), Gjykata i është referuar standardeve përkatëse 
të CPT-së sipas të cilave të gjithë të burgosurit, pa përjashtim, duhet të lejohen të paktën 
një orë stërvitje në ajër të hapur çdo ditë dhe mundësisht si pjesë e një programi më 
të gjerë të aktiviteteve jashtë qelive, duke pasur parasysh se objektet e ushtrimeve në 
natyrë duhet të jenë mjaft të bollshme dhe sa herë të jetë e mundur ofrojnë strehim nga 
moti i keq (Shih më tej Neshkov dhe të tjerë, përmendur më lart, § 234). Në të vërtetë, 
sipas standardeve të përshtatshme ndërkombëtare, të burgosurit duhet të jenë në gjendje 
të kalojnë një pjesë të arsyeshme të ditës jashtë qelive të tyre, të angazhuar në veprimtari 
të një natyre të ndryshme (punë, rekreacion, edukim).Regjimet në institucione për të 
burgosurit e dënuar duhet të jenë edhe më të favorshëm (shih paragrafët e mëtejshëm 
48, 53, 55 dhe 59 më lart).

134. Së fundi, sa i përket përshtatshmërisë së përgjithshme të institucionit të burgut, Gjykata i 
referohet aspekteve të përgjithshme të burgut të identifikuara në praktikën e saj gjyqësore 
(shih më tej Ananyev dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 153-159 dhe Neshkov dhe të tjerë, 
§§ 177-144, dhe Varga dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 80-92) dhe standardet përkatëse 
ndërkombëtare (shih paragrafët 48, 53, 55, 59 dhe 63-64 më lart). Prandaj, krahas lirisë 
së mjaftueshme të lëvizjes dhe aktiviteteve të përshtatshme jashtë qelive, nuk do të ketë 
asnjë shkelje e nenit 3 kur nuk lind ndonjë rrethanë tjetër rënduese lidhur me kushtet 
e përgjithshme të burgimit të një ankuesi (shih, për shembull, qasjen në Alver kundër 
Estonisë, nr 64812/01, § 53, 8 Nëntor 2005, Andrei Georgiev, cituar më lart, § 61, dhe 
Dolenec, cituar më lart, § 134).

135. Nga sa më sipër, rrjedhimisht, kur shqyrtohet nëse masat e kompensimit për ndarjen e 
pamjaftueshme të hapësirës personale në sipërfaqen e dyshemesë prej 3 m2 në strehim 
me akomodim për shumë të burgosur janë në gjendje të kundërshtojnë supozimin e fortë 
të shkeljes së nenit 3, Gjykata ka parasysh faktorët si: koha dhe masa e kufizimit; Liria 
e lëvizjes dhe përshtatshmëria e aktiviteteve jashtë qelive; si dhe përshtatshmërinë e 
përgjithshme të institucionit të burgimit.
(c) Përmbledhje e parimeve dhe standardeve të përshtatshme për vlerësimin e 

mbipopullimit të burgjeve
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136. Në dritën e konsideratave të parashtruara më lart, Gjykata konfirmon standardin 
mbizotërues në praktikën e saj të sipërfaqes prej 3 m² për një të burgosur në strehimin 
për akomodim me shumë të burgosur, si standard minimal përkatës sipas nenit 3 të 
Konventës.

137. Kur hapësira personale e disponueshme për një të burgosur është nën sipërfaqen prej 3 
metra katrorë në strehimin me akomodim për shumë të burgosur, mungesa e hapësirës 
personale konsiderohet aq e rëndë sa që lind prezumimi i fortë i shkeljes së nenit 3. Barra 
e provës i bie qeverisë së paditur, e cila megjithatë mund të kundërshtojë prezumimin 
duke demonstruar se ka faktorë të aftë për të kompensuar në mënyrë të përshtatshme 
caktimin e pamjaftueshëm të hapësirës personale (shih paragrafët 126-128 më lart).

138. Supozimi i fortë i shkeljes së nenit 3 normalisht do të jetë në gjendje të kundërshtohet 
vetëm nëse faktorët e mëposhtëm plotësohen kumulativisht:
(1)  reduktimet në hapësirën minimale personale të kërkuar prej 3 m katrorë janë të 

shkurtra, të rastësishme dhe të pa rëndësishme (shih paragrafin 130 më lart):
(2)  reduktime të tilla shoqërohen nga një lëvizje e mjaftueshme jashtë qelisë dhe 

aktivitete të përshtatshme jashtë qelive (shih paragrafin 133 më lart);
(3)  kërkuesi është i kufizuar në atë që, kur shihet në përgjithësi, është një institucion i 

përshtatshëm burgimi dhe nuk ka aspekte të tjera rënduese të kushteve të burgimit 
të tij (shih paragrafin 134 më lart).

139. Në rastet kur një qeli burgu - e matur në rangun prej 3 deri në 4 metra katrorë hapësirë   
personale për të burgosur - faktori hapësinor mbetet një faktor i rëndësishëm në vlerësimin 
e Gjykatës për përshtatshmërinë e kushteve të burgimit. Në raste të tilla do të gjendet një 
shkelje e nenit 3 nëse faktori hapësinor është i shoqëruar me aspekte të tjera të kushteve 
të papërshtatshme fizike të burgimit në lidhje me, në veçanti, aksesin në ushtrimin në 
natyrë, dritën natyrore ose ajrin, disponueshmërinë e ventilimit, përshtatshmërinë e 
temperaturës së dhomës, mundësinë e përdorimit të banjës private dhe përputhjen me 
kërkesat themelore sanitare dhe higjienike (shih paragrafin 106 më lart).

140. Gjykata gjithashtu thekson se në rastet kur një i burgosur i cili ndodhet në një hapësirë 
personale më shumë se 4 metra katrorë në strehimin me akomodim për shumë të burgosur 
dhe për këtë arsye nuk lind asnjë pyetje lidhur me çështjen e hapësirës personale, 
aspektet e tjera të kushteve fizike (Shih paragrafët 48, 53, 55, 59 dhe 63-64 më lart) 
mbeten të rëndësishme për vlerësimin e Gjykatës për përshtatshmërinë e kushteve të 
burgimit të ankuesit sipas nenit 3 të Konventës (shih, për shembull, Story dhe të tjerë k. 
Maltës, numër 56854/13, 57005/13 dhe 57043/13, §§ 112-113, 29 Tetor 2015).

141. Së fundi, Gjykata do të theksonte rëndësinë e rolit parandalues   të CPT-së në monitorimin 
e kushteve të paraburgimit dhe të standardeve që zhvillon në lidhje me këtë. Gjykata 
përsërit se kur vendoset për rastet në lidhje me kushtet e burgimit, ajo mbetet e 
vëmendshme ndaj këtyre standardeve dhe respektimit të tyre nga shtetet kontraktuese 
(shih paragrafin 113 më lart).
3. Zbatimi i parimeve të mësipërme në rastin aktual

142. Gjykata vëren në fillim se, edhe pse problemi i mbipopullimit të burgjeve është shqyrtuar 
në disa raste kundër Kroacisë, në të cilin është gjetur një shkelje e nenit 3 (shih Cenbauer 
kundër Kroacisë, nr.73786/01, GjEDNj 2006-III , Testa kundër Kroacisë, nr.20877/04, 
12 Korrik 2007, Štitić kundër Kroacisë, nr 29660/03, 8 Nëntor 2007, Dolenec, cituar më 
lart, Longin, cituar më lart, dhe Lonić kundër Kroacisë, nr. 8067 / 12, 4 Dhjetor 2014), 
deri më tani nuk ka konsideruar se kushtet e burgimit në Kroaci zbuluan një problem 
strukturor nga këndvështrimi i nenit 3 të Konventës (shih, nga ana tjetër, paragrafët 94-
95 më lart). Për më tepër, asnjë nga rastet e përmendura nuk kishte të bënte me kushtet e 
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burgimit në Burgun e Bjelovarit, të cilat shkaktuan ankesat e kërkuesit në rastin në fjalë. 
Sa i përket kushteve të burgimit në Burgun e Bjelovar, Gjykata deri më tani ka shqyrtuar 
një rast në të cilin nuk ka gjetur shkelje të nenit 3 (shih Pozaić, cituar më lart).

143. Rasti aktual nuk ngre një çështje strukturore lidhur me kushtet e burgimit në Kroaci. 
Detyra e Gjykatës është të adresojë ankesën e veçantë të ankuesit për mbipopullimin 
në burgun e Bjelovar, ku ai po vuante një dënim me burg gjatë periudhës 16 Tetor 2009 
dhe 16 Mars 2011 (shih Polufakin dhe Chernyshev kundër Rusisë, nr.30997 / 02, § § 
155-156, 25 Shtator 2008).

144. Në veçanti, kërkuesi u ankua se për disa periudha jo të njëpasnjëshme, në total deri në 
pesëdhjetë ditë, duke përfshirë një periudhë njëzet e shtatë ditë rresht, ai u vendos në 
një hapësirë personale prej më pak se 3 m2 dhe se ka pasur gjithashtu disa periudha jo 
të njëpasnjëshme në të cilën ai ishte i vendosur në një hapësirë personale të qelisë prej 3 
dhe 4 m2 (shih paragrafin 15 më lart).

145. Duke marrë parasysh testin përkatës të dhënë më sipër (shih paragrafët 136-139 më lart), 
Gjykata do të shqyrtojë ankesat e kërkuesit veçmas në lidhje me periudhën në të cilën 
ai kishte një hapësirë personale më pak se 3 m2 dhe periudhën në të cilën ai u kishte një 
hapësirë personale prej 3 deri në 4 metra katrorë në Burgun e Bjelovar.
(a) Periudha në të cilën kërkuesi ishte caktuar në hapësirën personale prej më pak 

se 3 metra katrore
(i) Nëse prezumimi i fortë i një shkelje të nenit 3 ngrihet për rastin në fjalë

146. Gjykata vëren se detajet e veçanta të hapësirës personale të caktuara për ankuesin 
bazohen në dokumentacionin e dhënë nga Qeveria e paditur, të cilën ankuesi nuk e 
kundërshtoi (shih paragrafin 17 më lart). Në mënyrë të veçantë, gjatë qëndrimit të tij në 
burgun e Bjelovar, i cili zgjati një vit e pesë muaj (shih paragrafët 13-14 më lart), ankuesi 
u burgos në katër qeli në të cilat ai kishte një hapësirë personale prej 3 dhe 6.76 m2. 
Vetëm gjatë periudhave të mëposhtme të njëpasnjëshme ai kishte një hapësirë   personale 
të caktuar nën 3 metra katrore, me 0.45 dhe 0.38 metra katrorë: më 21 Prill 2010 (një 
ditë - 2.62 m2), dhe ndërmjet 3 dhe 5 Korrikut 2010 (Tre ditë - 2.62 m katrorë); 18 
Korrik dhe 13 Gusht 2010 (njëzet e shtatë ditë - 2.62 m katrorë); 31 Gusht dhe 2 Shtator 
2010 (tre ditë - 2.55 m2); 19 dhe 26 Nëntor 2010 (tetë ditë - 2.55 m2); 10 dhe 12 Dhjetor 
2010 (tre ditë - 2,62 m2); 22 dhe 24 Dhjetor 2010 (tre ditë - 2,62 m2); Dhe 24 dhe 25 
Shkurt 2011 (dy ditë - 2,62 m2).

147. Kishte gjithashtu periudha të caktuara në të cilat kishte reduktime në hapësirën 
minimale të kërkuar prej 3 metra katrore me 0,08, 0,04 dhe 0,01 m² (shih paragrafin 
17 më lart). Edhe pse reduktimet e tilla nuk janë të të njëjtës shkallë dhe përmasa si 
ato të përmendura më lart, veçanërisht duke pasur parasysh se disa prej tyre vështirë se 
mund të demonstrohen dhe dallohen në kuptimin e hapësirës dhe për këtë arsye nuk janë 
vendimtare për përcaktimin e çështjes në fjalë, Gjykata konsideron se ato nuk mund të 
injorohen në vlerësimin e përgjithshëm të kushteve të burgimit të ankuesit në burgun e 
Bjelovar.

148. Duke pasur parasysh këto gjetje dhe parimet përkatëse të parashtruara në praktikën e 
vet gjyqësore (shih paragrafin 137 më lart), Gjykata gjen se një prezumim i fortë i një 
shkelje të nenit 3 ngrihet në çështjen në fjalë. Prandaj, pyetja për t’u përgjigjur është 
nëse ka pasur faktorë të aftë për të kundërshtuar këtë supozim.
(ii)   Nëse ka faktorë të aftë për të kundërshtuar prezumimin e fortë të një shkelje të 

nenit 3
149. Gjykata vëren se reduktimet përkatëse në hapësirën personale të ankuesit nën 3 metra 

katrorë kishin një kohëzgjatje relativisht të shkurtër. Kjo është veçanërisht e vërtetë për 
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periudhat e vetme jo të njëpasnjëshme të një (2,62 m), dy (2,62 m katrorë) dhe tetë ditë 
(2,55 m), tre periudha jo të njëpasnjëshme prej tre ditësh gjatë së cilës ankuesi kishte 
hapësirë   personale prej 2,62 m² dhe një periudhë prej tre ditësh gjatë së cilës ankuesi 
kishte hapësirë   personale prej 2,55 m². Megjithatë, Gjykata vëren se ka pasur edhe një 
periudhë prej njëzet e shtatë ditësh (ndërmjet 18 Korrikut dhe 13 Gushtit 2010) në të 
cilën kërkuesi u caktua në një hapësirë   personale prej 2,62 m² (shih paragrafin 146 më 
lart).

150. Në këto rrethana, duke ndarë shqetësimet e Dhomës lidhur me periudhën e njëzet e 
shtatë ditëve, Gjykata së pari do të shqyrtojë nëse kjo periudhë mund të konsiderohet si 
një reduktim i shkurtër dhe I pa rëndësishëm në hapësirën personale të kërkuar.
(a) Periudha e njëzet e shtatë ditëve

151. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se në një rast krahasimisht të ngjashëm me Vladimir 
Belyayev (përmendur më lart), lidhur me disa periudha jo të njëpasnjëshme të 
reduktimeve në hapësirën personale të ankuesit nën 3 metra katrorë, periudha më e gjatë 
zgjati njëzet e gjashtë ditë gjatë të cilës kërkuesi u caktua në një hapësirë personale prej 
2.97 m² (shih paragrafin 130 më lart). Megjithatë, në rastin në fjalë, ankuesi u caktua 
në një hapësirë personale prej 2.62 m² gjatë njëzet e shtatë ditëve (shih paragrafin 146 
më lart).

152. Këto rrethana janë të mjaftueshme që Gjykata të konkludojë se afati prej njëzet e shtatë 
ditësh kur ankuesi kishte vetëm 2,62 metra katrorë në dispozicion të tij nuk mund të 
vënë në pikëpyetje prezumimin e fortë të një shkelje të nenit 3.

153. Rrjedhimisht, Gjykata konstaton se në periudhën prej njëzet e shtatë ditësh në të cilën 
ai u caktua në hapësirën personale nëmë pak se 3 metra katrorë në Burgun e Bjelovar, 
kushtet e burgimit të ankuesit i nënshtruan atij vështirësi duke shkuar përtej nivelit të 
pashmangshëm të vuajtjeve të natyrshme në burg dhe në këtë mënyrë arrijnë në trajtimin 
degradues të ndaluar nga neni 3 i Konventës.
(b) Periudhat e mbetura

154. Sa u përket periudhave të mbetura të cilat kanë qenë të një kohëzgjatje të shkurtër 
dhe në lidhje me të cilat supozimi i fortë i shkeljes së nenit 3 të Konventës mund të 
kundërshtohet në bazë të arsyeve të tjera, Gjykata duhet të ketë parasysh faktorët e 
tjerë të përshtatshëm, përkatësisht mundësinë e lirisë së mjaftueshme të lëvizjes dhe 
aktiviteteve jashtë qelive dhe kushteve të përgjithshme të burgimit të ankuesit (shih 
paragrafët 137-138 më lart). Barra për të provuar se ka pasur faktorë të tillë bie mbi 
Qeverinë.

155. Për sa i përket çështjes së lirisë së lëvizjes dhe aktiviteteve jashtë qelive, Gjykata vëren 
vërejtjet e Qeverisë lidhur me lehtësitë e disponueshme për të burgosurit në burgun e 
Bjelovar. Qeveria shpjegon se të burgosurit janë lejuar të lëvizin lirshëm jashtë qelive 
të tyre në mëngjes dhe pasdite dhe të përdorin ambientet e brendshme dhe të jashtme 
të burgut të Bjelovarit. Kjo në veçanti përfshinte dy orë stërvitje në natyrë dhe përveç 
kësaj lëvizje të lirë jashtë qelisë brenda burgut midis orës 4 dhe orës 7 pasdite. Qeveria 
gjithashtu shpjegoi në detaje regjimin e përditshëm të të burgosurve dhe përshkroi 
objektet në dispozicion në burgun e Bjelovar (shih paragrafët 19-20 më lart).

156. Në mbështetje të pretendimeve të tyre, Qeveria paraqiti fotografi, plane të dyshemesë 
dhe dokumente të tjera të përshtatshme në lidhje me objektet në dispozicion në burgun e 
Bjelovar (shih paragrafin 21 më lart). Kjo në veçanti ka të bëjë me fotografitë e marra në 
vitet 2007, 2010 dhe 2011 në kontekstin e rinovimit të burgut dhe vizitave të zyrtarëve të 
ndryshëm në burg, duke treguar brendësinë e burgut të Bjelovar, oborrin e rekreacionit, 
qelitë dhe ambientet e tyre sanitare. Këto fotografi korrespondojnë me përshkrimin e 
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Qeverisë për objektet përkatëse në dispozicion të të burgosurve. Qeveria gjithashtu 
siguroi dokumentacionin lidhur me disponueshmërinë e argëtimit për të burgosurit në 
Burgun e Bjelovar, i cili më tej mbështet pretendimet e bëra në parashtrimet e tyre (shih, 
nga ana tjetër, Orchowski, cituar më lart, §§ 125 dhe 129).

157. Nga ana e tij, ankuesi kërkoi të kundërshtonte parashtresën e Qeverisë vetëm në terma 
shumë të përgjithshme duke këmbëngulur në faktin se ai nuk kishte qenë i angazhuar në 
ndonjë punë. Në të njëjtën kohë ai nuk dha një përshkrim të hollësishëm që kundërshtonte 
pretendimet e Qeverisë lidhur me mundësitë për ushtrime në natyrë dhe detaje të tjera 
të regjimit përkatës të burgjeve në Burgun e Bjelovarit (krahaso Golubenko, cituar më 
lart, § 61).Ai pranoi faktin se kishte pasur mundësi të lëvizjes jashtë qelisë së tij për tre 
orë në ditë, por argumentoi se pajisjet në natyrë ishin të pamjaftueshme, veçanërisht 
duke pasur parasysh se kishte vetëm një oborr të hapur për rekreacion (shih paragrafin 
16 më lart). 

158. Gjykata vëren në fillim se parashtresat e Qeverisë janë shumë të detajuara dhe në 
përputhje me qëndrimin e tyre në çështjen Pozaić në lidhje me mjetet përkatëse në 
dispozicion të të burgosurve në të njëjtin burg në kohën përkatëse (shih Pozaić, cituar 
më lart, §§ 15 dhe 60; dhe, nga ana tjetër, Idalov, cituar më lart, § 99).Për më tepër, nuk 
ka asnjë tregues se materialet përkatëse të dorëzuara nga Qeveria janë përgatitur pasi u 
është dhënë njoftimi për ankesën e kërkuesit. Prandaj nuk ka asnjë arsye që Gjykata të 
dyshojë në lidhje me origjinalitetin, objektivitetin dhe lidhjen e këtyre materialeve. (shih 
Sergej Chebotarev kundër Rusisë, nr. 61510/09, §§ 40-41, 7 Maj 2014).

159.  Nga ana tjetër, në mungesë të ndonjë informacioni të detajuar nga ankuesi lidhur me 
rutinën e tij të përditshme në Burgun e Bjelovar dhe duke pasur parasysh materialet e 
paraqitura nga Qeveria për çështjen, Gjykata nuk është në gjendje të pranojë parashtresat 
e ankuesit si të mjaftueshme ose të besueshme (shih Ildani kundër Gjeorgjisë, nr 
65391/09, § 27, 23 Prill 2013). Gjithashtu i kushton rëndësi të veçantë faktit që ankuesi 
asnjëherë nuk u ankua në nivel vendor për aspekte të caktuara të izolimit të tij, si në 
veçanti mungesës së ushtrimit në natyrë ose kohës së pamjaftueshme për lëvizjen e lirë.

160. Duke pasur parasysh sa më sipër, detyra e Gjykatës në rastin në fjalë është të përcaktojë 
nëse mund të konstatohet nga materiali i paraqitur para tij, se parashtruesit i është dhënë 
liria e mjaftueshme e lëvizjes dhe e aktivitetet e vetë përshtatshme jashtë qelive, të cilat 
mundësonin lehtësimin e situatës së krijuar nga caktimi i vogëli hapësirës personale.

161.  Lidhur me këtë, Gjykata vëren se në regjimin e përditshëm të zakonshëm në Burgun 
e Bjelovarit, kërkuesit iu lejua mundësia e dy orëve ushtrime në natyrë, i cili është një 
standard i përcaktuar në ligjin përkatës vendas (shih paragrafin 43 më lart, neni 14 (1.9) 
i Aktit të ekzekutimit të dënimit me burgim) dhe mbi standardet minimale të përcaktuara 
nga CPT (shih paragrafin 53 më lart). Fotot në dispozicion të Gjykatës tregojnë oborrin 
rekreativ, i cili sipas parashtresës së padiskutueshme të Qeverisë ka një sipërfaqe prej 
305 metra katrore dhe përfshin një fushë dhe pjesët e asfaltuara, si dhe mbrojtjen nga 
moti i keq dhe është i pajisur me objekte të ndryshme rekreative, të tilla si një palestër, 
fushë basketbolli dhe tabela ping-pongu.

162. Për më tepër, është e padiskutueshme nga ana e kërkuesit se atij i është lejuar tre orë 
në ditë lëvizje e lirë jashtë qelisë brenda objektit të burgut. Duke marrë parasysh edhe 
periudhën prej dy orësh të ushtrimit në natyrë, si dhe periudhat e nevojshme për të 
shërbyer mëngjesin, drekën dhe darkën, nuk mund të thuhet se ankuesi është lënë të vuajë 
në qelinë e tij për një pjesë të konsiderueshme të ditës pa asnjë aktivitet të qëllimshëm. 
Kjo është veçanërisht e vërtetë, duke pasur parasysh objektet argëtuese në dispozicion 
në burgun e Bjelovar, të tilla si mundësia e shikimit të televizionit ose marrja e librave 
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nga biblioteka lokale, siç vijon nga materiali në dispozicion para Gjykatës (krahaso 
Valašinas, cituar më lart, § 111).

163. Kundër rrethanave të mësipërme, Gjykata konstaton se, edhe duke marrë parasysh se 
ankuesi nuk ishte në gjendje të siguronte punë, e cila lidhej jo vetëm me pamundësinë 
objektive (shih paragrafin 20 më lart), por edhe me sjelljen e mëparshme të ankuesit (shih 
paragrafin 13 më sipër), mundësia e lëvizjes së lirë në qeli dhe lehtësirat në dispozicion 
të ankuesit në Burgun e Bjelovar mund të shihen si faktor lehtësues dukshëm në lidhje 
me ndarjen e pamjaftueshme të hapësirës personale.

164. Duhet të përcaktohet nëse ankuesi është burgosur në kushte përgjithësisht të përshtatshme 
në burgun e Bjelovar (shih paragrafët 134 dhe 138 më lart). Gjykata është e mendimit 
se konsideratat e mësipërme në lidhje me materialin në dispozicion para tij qëndrojnë të 
vërteta për kushtet e përgjithshme të burgimit të ankuesit. Në veçanti, paraqitja e detajuar 
e Qeverisë mbështetet nga dëshmitë përkatëse (shih paragrafin 21 më lart) dhe gjetjet e 
autoriteteve vendase kompetente në rastin e ankuesit, veçanërisht autoritetet kompetente 
gjyqësore, Administratën e Burgjeve të Ministrisë së Drejtësisë dhe Avokatin e Popullit 
(shih paragrafët 25 , 28, 30 dhe 38 më lart). Në këtë kontekst, Gjykata do të theksonte 
se nuk ka arsye për të vënë në pikëpyetje këto gjetje të autoriteteve të brendshme 
kompetente. Gjithashtu, i kushton rëndësi të veçantë faktit që kërkuesi nuk ka ngritur 
akuza kushtetuese të dobëta të higjienës në qeli dhe ushqimin e varfër ose veçanërisht 
për aktivitete të pamjaftueshme rekreative dhe edukative në ankesën e tij kushtetuese 
pranë Gjykatës.

165. Për më tepër, deklaratat e ankuesit në lidhje me kushtet e përgjithshme të burgimit 
janë të paqëndrueshme dhe në kundërshtim me dëshmitë e disponueshme. Në mënyrë 
të veçantë, në një rast ankuesi argumentoi se qelitë ku ishin vendosur ishin pajisur 
mjaftueshëm me objektet përkatëse për çdo të burgosur (shih paragrafin 16 më lart), 
ndërsa në vende të tjera, kur ai kishte për qëllim të tregonte se nuk kishte pasur liri të 
mjaftueshme të lëvizjes brenda qelisë, argumentoi se nuk ishte në gjendje të lëvizte 
normalisht për shkak të objekteve në dispozicion të çdo të burgosuri (shih paragrafin 
80 më lart), gjë që bie në kundërshtim me deklaratën e tij të sipërpërmendur. Për më 
tepër, kërkuesi argumentoi se objektet sanitare ishin në të njëjtën dhomë të ambienteve 
të qëndrimit nga e cila nuk ishin plotësisht të ndara (shih paragrafin 16 më lart), ndërsa 
fotografitë dhe planet e dyshemesë së burgut që datojnë në vitin 1993, origjinaliteti dhe 
lidhja me të cilat nuk është në kontest, tregojnë se qelitë e burgut në Bjelovar ishin të 
pajisura me një strukturë sanitare të ndarë plotësisht.

166. Po kështu, Gjykata vëren se nga materiali në dispozicion i duket se ushqimi që u 
shërben të burgosurve ishte inspektuar rregullisht nga mjeku i burgut dhe nga autoritetet 
kompetente shtetërore dhe se të burgosurve u ishin shërbyer tre vakte në ditë, të cilat, 
menyja e paraqitur nga Qeveria, nuk duket e varfër ose e papërshtatshme (krahaso 
Alexov, cituar më lart, § 106, dhe, përkundër kësaj, Kadiķis kundër Letonisë (nr.2), 
numër 62393/00, § 55, 4 Maj 2006, ku të burgosurit kishin vetëm një vakt në ditë). Për 
më tepër, të burgosurit kishin qasje të lirë në objektet sanitare dhe nuk kishte problem 
në lidhje me qasjen e dritës natyrale dhe ajrin e freskët në qeli.

167. Gjithashtu, siç duket nga materialet në dispozicion, ekziston mundësia për të drekuar 
tri herë në javë (shih paragrafin 26 më lart, shih më tej paragrafin 55 më lart, rregulli 
19.4 i Rregullave Evropiane të Burgjeve dhe në të kundërt Shilbergs kundër Rusisë, Nr. 
20075/03, § 97, 17 Dhjetor 2009, ku parashtruesi i kërkesës kishte mundësi të bënte 
dush jo më shumë se një herë në dhjetë ditë). Objektet e burgut të Bjelovarit u rinovuan 
dhe ruheshin vazhdimisht, duke përfshirë edhe periudhën para dhe gjatë qëndrimit të 
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ankuesit në atë burg (shih paragrafët 18 dhe 38 më lart). Në lidhje me këtë, Gjykata vë 
në dukje fotografitë, vërtetësia e të cilave nuk është në kontest, duke treguar brendësinë 
e burgut të Bjelovarit, oborrin e rekreacionit, qelitë dhe ambientet e tyre sanitare, të cilat 
duket se janë në gjendje të përshtatshme të riparuara dhe të pastra (shih, për kontrast, për 
shembull, Zuyev kundër Rusisë, nr.16262 / 05, § 59, 19 Shkurt 2013), dhe që përkatësisht 
korrespondojnë me përshkrimin e Qeverisë për objektet përkatëse në dispozicion të të 
burgosurve.

168.  Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata konsideron se ankuesi ishte ndaluar në kushte 
përgjithësisht të përshtatshme në burgun e Bjelovar.

169. Kundër rrethanave të mësipërme, sa i përket periudhave të tjera gjatë të cilave kërkuesi 
u caktua në hapësirën personale në më pak se 3 metra katrorë, Gjykata konstaton 
se Qeveria ka hedhur poshtë supozimin e fortë të një shkelje të nenit 3. Ato që nuk 
janë periudha të njëpasnjëshme mund të konsiderohen si shkurtime të vogla dhe të pa 
rëndësishme  në hapësirën personale, gjatë së cilës liria e mjaftueshme e lëvizjes dhe 
aktivitetet jashtë qelive ishin të disponueshme. Për më tepër, në përgjithësi ai u burgos 
në një strukturë të përshtatshme burgimi.

170. Prandaj, Gjykata konsideron se nuk mund të vërtetohet se kushtet e burgimit të ankuesit, 
megjithëse jo plotësisht të përshtatshme për sa i përket hapësirës personale, kanë arritur 
pragun e ashpërsisë që kërkohet për të karakterizuar trajtimin si çnjerëzor ose degradues 
në kuptim të nenit 3 të Konventës. Ky konkluzion nuk ndryshohet nga fakti se ligji 
përkatës vendas parashikon një standard prej 4 m2 hapësirë   personale për një të burgosur, 
i cili, siç është treguar më lart, mund të informojë vendimin e Gjykatës, por nuk mund të 
konsiderohet si një argument vendimtar për vlerësimin e tij sipas nenit 3 (shih paragrafin 
111 më lart). Kjo është veçanërisht e vërtetë në kontekstin e sistemit vendas Kroat, duke 
qenë se Gjykata Kushtetuese, në vlerësimin e saj për hapësirën minimale personale të 
caktuar për një të burgosur, i referohet standardit minimal të Gjykatës prej 3 m2 hapësirë   
personale të përcaktuar në Ananyev dhe të tjerë (shih paragrafin 45 më lart).

171. Duke marrë parasysh sa më sipër, Gjykata konsideron se kushtet e burgimit të ankuesit 
gjatë periudhave të mbetura në të cilat ai u caktua në hapësirën personale me më pak se 
3 metra katrorë nuk përbën trajtim degradues të ndaluar nga neni 3 i Konventës.
 (γ) Përfundim

172. Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës në lidhje me periudhën 
prej njëzet e shtatë ditësh (ndërmjet 18 Korrikut dhe 13 Gushtit 2010), në të cilën 
kërkuesi u caktua në hapësirën personale të më pak se 3 metra katrorë (Shih paragrafin 
153 më lart).

173. Në anën tjetër, sa i përket pjesës së mbetur të periudhave në të cilat kërkuesi u caktua në 
hapësirën  personale të më pak se 3 metra katrorë (shih paragrafin 171 më lart), Gjykata 
konstaton se nuk ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës.
(b)  Periudha në të cilat kërkuesi u caktua në një hapësirë personale midis 3 dhe 

4 m2
174.  Pasi kërkuesi u ankua gjithashtu edhe për periudhat në të cilat hapësira e tij personale 

në burgim ishte më shumë se 3 metra katrore, por më pak se 4 metra katrorë, ku elementi 
hapësinor mbetet një faktor i rëndësishëm në vlerësimin e Gjykatës (shih paragrafin 139 
më lart), mbetet të shqyrtohet nëse kufizimi i kontestuar i hapësirës personale ishte i 
papajtueshëm me nenin 3.

175. Gjykata vëren se si rrjedhojë e materialit të padiskutueshëm të disponueshëm para saj 
lidhur me detajet e mbylljes së kërkuesit në Burgun e Bjelovarit, për disa periudha jo 
të njëpasnjëshme ankuesi posedonte një hapësirë personale ndërmjet 3 dhe 4 m2 duke 
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filluar nga 3.38 m2 në 3.56 m katrore (shih paragrafin 17 më lart).
176. Duke marrë parasysh konsideratat e mësipërme në lidhje me pjesën e mbetur të 

periudhës në të cilën kërkuesi kishte një hapësirë personale më pak se 3 metra katrore 
(shih paragrafët 154-171 më lart), Gjykata konstaton se nuk mund të konsiderohet se 
kushtet e burgimit të tij në periudhën kur ai kishte një hapësirë personale prej 3 deri në 
4 metra katror përbënte trajtim çnjerëzor ose degradues brenda kuptimit të nenit 3 të 
Konventës.

177. Prandaj, Gjykata konstaton se në këtë drejtim nuk ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës.

III. ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

178.  Neni 41 I Konventës parashikon:
“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.”

A.  Dëmi

179. Ankuesi ka kërkuar 30,000 euro (EUR), plus çdo taksë që mund të jetë e ngarkuese, në 
lidhje me dëmin jo monetar.

180. Qeveria e konsideron pretendimin e ankuesit të tepërt dhe të pabazuar.
181. Gjykata konstaton se vuajtjet e shkaktuara ndaj një personi të burgosur në kushte që 

janë kaq të dobëta sa që përbëjnë trajtim çnjerëzor ose degradues në kuptim të nenit 3 të 
Konventës nuk mund të bëhen të mira me një zbulim të thjeshtë të shkeljes; Ajo kërkon 
një shpërblim kompensimi (shih Neshkov dhe të tjerë, cituar më lart, § 299). Kur bën 
vlerësimin e saj në lidhje me kërkesën e ankuesit, Gjykata konsideron se kohëzgjatja e 
qëndrimit në kushte jo të përshtatshme të burgimit është një faktor i rëndësishëm për 
vlerësimin e shkallës së dëmit jo-material (shih Ananyev dhe të tjerë, përmendur më lart, 
§ 172 ,Torreggiani dhe të tjerë, përmendur më lart, § 105, dhe Vasilescu, përmendur më 
lart, § 132). Megjithatë, Gjykata gjithashtu vë në dukje disa përpjekje të pamohueshme 
të bëra nga autoritetet e brendshme për të lehtësuar problemin e mbipopullimit në 
Burgun e Bjelovar, i cili duhet të merret parasysh në përcaktimin e shumës së ndonjë 
kompensimi të drejtë (shih Samaras dhe të Tjerë, cituar më lart, § 63 në vijim dhe Sergej 
Babushkin, përmendur më lart, § 51). Bërja e vlerësimit në baza të barabarta dhe duke 
marrë parasysh faktin se është gjetur një shkelje e nenit 3 në lidhje me një periudhë prej 
njëzet e shtatë ditësh në të cilën kërkuesi kishte një hapësirë personale më pak se 3 metra 
katrore (shih paragrafin 172 më lart), Gjykata i jep ankuesit 1,000 Euro plus çdo taksë 
që mund t’i paguhet atij, në lidhje me dëmin jo material.

B.  Kostot dhe Shpenzimet

182. Ankuesi ka kërkuar 5,025 euro, plus çdo taksë që mund të jetë  ngarkuese, për kostot dhe 
shpenzimet e bëra para autoriteteve vendase dhe para Gjykatës.

183. Qeveria e konsideron pretendimin e ankuesit të tepërt dhe të pabazuar.
184. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një ankues ka të drejtën e rimbursimit të kostove 

dhe shpenzimeve vetëm për aq sa është treguar se këto janë kryer në të vërtetë dhe 
domosdoshmërisht si dhe janë të arsyeshme për sa i përket sasisë. Sa i përket 
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dokumenteve në posedim dhe kritereve të mësipërme, si dhe shumës për të cilën avokati 
i ankuesit ka të drejtë për shkak të ndihmës juridike të dhënë (1,933.50 euro), Gjykata 
e konsideron të arsyeshme të japë shumën prej EUR 3,091.50, plus çdo taksë që mund 
të jetë ngarkuese për ankuesin, në lidhje me kostot dhe shpenzimet para autoriteteve 
vendore dhe para Gjykatës.
 
C.  Interesi i vonuar

185. Gjykata e konsideron të përshtatshme që norma e interesit të vonuar duhet të bazohet 
në normën e huadhënies margjinale të Bankës Qendrore Evropiane, ndaj së cilës duhet 
shtuar tre pikë për qind.

PËR KËTO ARSYE GJYKATA

1.   Rrëzon, njëzëri, kundërshtimin paraprak të Qeverisë për mospërdorimin e mjeteve të 
brendshme juridike;

2.   Vendosi, njëzëri se ka pasur shkelje e nenit 3 të Konventës në lidhje me periudhën 
ndërmjet 18 Korrikut dhe 13 Gushtit 2010 në të cilën kërkuesi kishte një hapësirë 
personale më pak se 3 metra katrorë në burgun e Bjelovar;

3.   Vendosi, me dhjetë vota pro dhe shtatë kundër, se nuk ka pasur shkelje të nenit 3 të 
Konventës në lidhje me pjesën e mbetur të periudhave jo të njëpasnjëshme në të cilat 
kërkuesi kishte një hapësirë personale më pak se 3 metra katrore;

4.  Vendosi, me trembëdhjetë vota pro dhe katër kundër, se nuk ka pasur shkelje të nenit 3 
të Konventës në lidhje me periudhat në të cilat ankuesi ka pasur një hapësirë personale 
prej 3 deri në 4 metra katrorë në burgun e Bjelovar;

5.   Vendosi, njëzëri,
(a)   Se shteti i paditur duhet të paguajë ankuesin, brenda tre muajve, shumat në vijim, 

që duhet të konvertohen në monedhën Kroate, sipas normës së aplikueshme në 
datën e shlyerjes:
(i) 1,000 euro (një mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë ngarkuese, në lidhje 

me dëmin jo material;
(ii)  EUR 3,091.50 (tre mijë e nëntëdhjetë e një euro dhe pesëdhjetë cent), plus 

çdo taksë që mund të jetë ngarkuese për ankuesin, në lidhje me kostot dhe 
shpenzimet;

(b)  që nga skadimi i tre muajve të lartpërmendur deri në shlyerje, interesi i thjeshtë do të 
paguhet mbi shumat e mësipërme me një normë të barabartë me normën margjinale 
të kreditimit të Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së mospagimit plus tre 
pikë për qind;

6.   Rrëzon, me dymbëdhjetë vota pro dhe pesë kundër, pjesën tjetër të pretendimeve për 
shpërblimin e drejtë.

Hartuar në anglisht dhe frëngjisht dhe marrë në një seancë publike në Gjykatën Evropiane 
të të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 20 Tetor 2016.

Roderick Liddell                Guido Raimondi 
 Kancelar                      Kryetar

Në pajtim me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
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ankesat e poshtëshënuara në vijim i bashkëngjiten këtij vendimi:
(a)  Opinionin e përbashkët pjesërisht kundërshtues të gjyqtarëve Sajo, López Guerra 

dhe Wojtyczek;
(b)  Opinionin e përbashkët pjesërisht kundërshtues të gjyqtarëve Lazarova Trajkovska, 

De Gaetano dhe Grozev;
(c)  Opinionin pjesërisht kundërshtues të gjyqtarit Pinto de Albuquerque.

G.R.A. 
R.L.

OPINIONI I PËRBASHKËT PJESËRISHT KUNDËRSHTUES I GJYQTARËVE 
SAJO, LÓPEZ GUERRA DHE WOJTYCZEK

1. Me respekt nuk pajtohemi me shumicën në rastin në fjalë sepse ne konsiderojmë se ka 
pasur shkelje të nenit 3 si në periudhat jo të njëpasnjëshme në të cilat kërkuesi dispononte 
një hapësirë personale më pak se 3 metra katrore dhe në periudhat në të cilat kërkuesi 
dispononte një hapësirë personale midis 3 dhe 4 m2.

2.  Metodologjia e interpretimit dhe e zbatimit të nenit 3 mund të jetë e ndryshme për 
qëllimet e llojeve të ndryshme të rasteve të paraqitura në këtë dispozitë. Në disa raste, 
mund të jetë e nevojshme të qartësohet kuptimi i fjalëve të përdorura në këtë nen. 
Në rastet e mbipopullimit të burgjeve, vështirësia nuk qëndron në cilësinë e hapur të 
dispozitës. Formulimi duket mjaft i qartë për qëllimet e vlerësimit të kushteve të burgimit. 
Vështirësia kryesore lidhet me krijimin dhe vlerësimin e elementeve të caktuara faktike 
të cilat janë vendimtare në raste të tilla, domethënë në aspektin e ndikimit që hapësira 
personale e një dimensioni (ose mungesës) të tij ka mbi të burgosurit dhe personalitetin 
e tyre.

3.  Pajtohemi me qasjen e përgjithshme të miratuar nga shumica për të vlerësuar kushtet 
në burgje dhe veçanërisht me shumicën e direktivave të përgjithshme të paraqitura 
në paragrafët 96-101. Shumica me të drejtë theksojnë vështirësitë e vendosjes së 
një standardi numerik të qartë për qëllime të vlerësimit të kushteve të burgut nga 
këndvështrimi i nenit 3.Në të njëjtën kohë, nuk mund të diskutohet që për arsye praktike 
të vendoset një standard i qartë numerik si pika e nisjes për vlerësimin e kushteve të 
burgut është e pashmangshme. Ne gjithashtu pajtohemi që nëse hapësira personale e 
disponueshme për një të burgosur bie nën një standard të caktuar paraprakisht, ekziston 
një prezumim i fortë i një shkeljeje të nenit 3. Ne nuk kundërshtojmë faktin që ky 
supozim mund të kundërshtohet nga Qeveria, duke demonstruar se kishte faktorë të aftë 
për të kompensuar në mënyrë të përshtatshme ndarjen e pamjaftueshme të hapësirës 
personale.
Megjithatë, ne ndryshojmë me shumicën në dy pika të rëndësishme:
(i)  zgjedhjen e një standardi hapësinor të caktuar numerik, dhe
(ii)  forcën e prezumimit që lind kur ky standard nuk është plotësuar.

Pika e parë do të diskutohet në detaje më poshtë. Në pikën e dytë, ne dëshirojmë të 
theksojmë se, sipas pikëpamjes sonë, supozimi i shkeljes së nenit 3 është veçanërisht i 
fortë dhe mund të kundërshtohet vetëm në rrethana të jashtëzakonshme.

4.  Shumica marrin si pikënisje për vlerësimin e kushteve të burgut standardin prej 3 m2 për 
të burgosurit në qelitë me akomodim për shumë të burgosur. Sipas mendimit tonë, ky 
standard nuk është i kënaqshëm dhe çon në pranimin e kushteve të papërshtatshme në 
burg. Nuk merr parasysh mjaftueshëm realitetin e burgjeve. Standardi prej 3 m2 për të 
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burgosurit nënkupton në praktikë që të burgosurit vazhdimisht e prishin të ashtuquajturën 
distancën personale dhe shpesh hyjnë në të ashtuquajturën zonën e intimitetit. Studime 
të shumta tregojnë se një afërsi e tillë ka një efekt të dëmshëm ndaj personalitetit të të 
burgosurve. Ata që mund të kenë dyshime në lidhje me këtë, mund ta provojnë lehtë 
veten e tyre lidhur me cilësinë e jetës në hapësirën personale prej 3 metra katrore. 
Mbipopullimi i burgjeve jo vetëm që shkakton vuajtje të fortë psikologjike, por edhe 
minon qëllimet e dënimit, duke bërë përpjekjet e risocializimit shumë më pak efektive. 
Në kushte të tilla, jeta në burg bëhet lehtësisht pa asnjë kuptim. Hapësira e përshtatshme 
në burg është një nga parakushtet për risocializim efektiv. Ri-socializimi i të burgosurve 
që jetojnë në 3 metra katror për person ose më pak nuk mund të jetë efektiv.

5.  Disa institucione ndërkombëtare e kanë trajtuar çështjen e hapësirës në burg. ICRC ka 
vendosur një specifikim minimal të rekomanduar prej 5.4 m katrorë në një qeli të vetme 
banimi dhe 3.4 m katrorë në burg për strehim të përbashkët. CPT ka vendosur standardin 
minimal si vijon: 6 m2 hapësirë   të jetesës për një qeli të vetme banimi dhe 4 m2 me 
hapësirë   jetese për një të burgosur në një qeli me shumë të burgosur.

Shumica përpiqen të shpjegojnë pse nuk i referohen standardeve të përcaktuara 
nga CPT-ja si pikë nisjeje për vlerësimin e kushteve të burgjeve, por në vend të kësaj 
preferojnë të vendosin standardin e tyre. Nga njëra anë, ne jemi dakord me argumentin 
e parashtruar nga shumica se roli i CPT-së dallon nga ai i Gjykatës. Për më tepër, ne 
gjithashtu konsiderojmë se rekomandimet e CPT-së, edhe pse të rëndësishme, nuk janë 
vendimtare për interpretimin e Konventës. Nga ana tjetër, nuk jemi plotësisht të bindur 
nga pjesa e arsyetimit ku shumica thekson detyrën e Gjykatës për të marrë parasysh “të 
gjitha rrethanat e përshtatshme” me qëllim që të justifikojë hezitimin për të miratuar 
standardin e CPT-së (shih paragrafin 112 ). CPT nuk ka vetëm ekspertizë të veçantë 
në fushën e sistemeve të burgjeve, por edhe përvojë unike të kushteve në burgjet në 
të gjithë Evropën. Prandaj, gjatë vendosjes së standardeve lidhur me hapësirën, CPT 
kishte në mendje një pasqyrë të plotë të problemit të mbipopullimit dhe ndërlidhjet 
midis faktorëve të ndryshëm. Sipas vetë CPT-së, faktori hapësirë është “shpesh shumë 
i rëndësishëm ose vendimtar” me qëllim të vlerësimit nëse kushtet e burgut përbëjnë 
trajtim çnjerëzor ose degradues (Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës dhe 
Trajtimit Çnjerëzor ose Poshtërues ose Ndëshkimi, “Hapësira e jetesës për të burgosurit 
në institucionet e burgjeve”, Strasburg, 15 Dhjetor 2015, paragrafi 24).

Sidoqoftë, çështja e forcës ligjore e dokumenteve të CPT-së nuk është më e 
rëndësishmja. Ajo që ka rëndësi është pyetja nëse përmbajtja e rekomandimeve të CPT-
së është racionale dhe e përshtatshme me qëllim vlerësimin e ndikimit tek të burgosurit 
që ka hapësira në dispozicion të tyre. Në pikën specifike lidhur me hapësirën në burgje 
konsiderojmë se standardet e CPT-së pasqyrojnë minimumin që, në kontekstin e 
njohurive të mbledhura nga shkencat shoqërore, duhet të sigurohen me qëllim që të 
shmanget trajtimi çnjerëzor dhe degradues i ndaluar nga neni 3 i Konventës.

Prandaj, sipas mendimit tonë, standardi minimal duhet të jetë të paktën 4 metra 
katrore për person, siç është thënë në disa vendime të Gjykatës (shih paragrafin 108).
Nëse hapësira personale e disponueshme për një të burgosur është nën sipërfaqen 4 
metra katrore në një qeli me akomodim për shumë të burgosur, ekziston një prezumim 
i fortë i shkeljes së nenit 3.

Ne jemi të vetëdijshëm se standardi 4 metra katrore nuk është plotësisht i kënaqshëm 
dhe mund të shkaktojë kritika për akuza të ndryshme. Në veçanti, ai ende mbetet nën 
hapësirën e dëshirueshme të rekomanduar në dokumentet më të fundit të CPT-së (shih 
dokumentin e CPT-së të cituar më lart, paragrafët 12-17).Megjithatë, ne nuk shohim një 
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alternativë më të mirë ndaj qasjes së propozuar.
6.  Vërejmë se shumica i referohet rekomandimeve të CPT-së në lidhje me aspektet e 

ndryshme të kushteve të burgjeve për qëllime të gjykimit sipas nenit 3. Qasja nuk duket 
plotësisht e qëndrueshme pasi disa prej këtyre standardeve pranohen si të tilla (shih, 
për shembull, paragrafët 114, 133 dhe 141) dhe disa janë refuzuar. Një trajtim i tillë i 
diferencuar i standardeve CPT do të kërkonte një shpjegim.

7.  Çështja e rëndësishme që nënkupton në heshtje gjykimin e rasteve të gjendjes së burgut 
është kostoja e standardeve të zgjedhura si bazë për vlerësimin e këtyre kushteve. Jemi 
plotësisht të vetëdijshëm se sigurimi i kushteve të mira në burgje ka një kosto të madhe 
ekonomike. Disa nga Palët e Larta Kontraktuese në Konventë kanë miratuar një standard 
që është nën 4 metra katrorë për të burgosurit. Në ato shtete, zbatimi i këtij standardi do 
të kërkonte fonde shtesë të konsiderueshme.

Gjykata ka theksuar me të drejtë në shumë raste se “është e detyruar që Qeveria 
e paditur të organizojë sistemin e saj të burgjeve në mënyrë të tillë që të sigurojë 
respektimin e dinjitetit njerëzor të të burgosurve pavarësisht nga vështirësitë financiare 
apo logjistike” (shih paragrafin 100 dhe vendimet  e cituara aty). pajtohemi plotësisht 
në këtë pikëpamje. Konsideratat buxhetore nuk mund të justifikojnë mospërputhjen 
me ndalimin e torturës, trajtimit çnjerëzor dhe degradues. Megjithatë, ne dëshirojmë të 
shtojmë një konsideratë të rëndësishme në këtë drejtim. Sipas mendimit tonë, Gjykata, 
kur përcakton masat për të zbatuar një gjykim, megjithatë ka të drejtë të japë një afat 
kohor të caktuar për përshtatjen e standardeve të Konventës, veçanërisht nëse largohet 
nga jurisprudenca e mëparshme. Një zgjidhje e tillë, e cila konsiston në dhënien e një 
periudhe kalimtare Palëve të Larta Kontraktuese, mund të lehtësojë zbatimin e Konventës 
dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Më vjen keq që shumica nuk e konsideron të 
nevojshme ta marrë parasysh këtë pikë.

Është e rëndësishme të shtohet se - duke supozuar se argumentet ekonomike nuk 
mund të injorohen krejtësisht në gjykimin e të drejtave të njeriut - analiza ekonomike e 
ligjit që zbatohet për çështjet e kushteve të burgut duhet të marrë parasysh jo vetëm kostot 
e zbatimit të standardeve më themelore të të drejtave të njeriut, por edhe shpenzime 
të mëdha sociale dhe financiare të një sistemi penitenciar që nuk siguron hapësirë të 
mjaftueshme në burgje.

8.  Siç u tha më lart, ne konsiderojmë se supozimi i një shkelje të nenit 3 në qoftë se 
hapësira personale bie nën standardin e 4 metra katrore mund të kundërshtohet vetëm 
në rrethana të jashtëzakonshme. Gjendja e vështirë e jetës në një hapësirë   të tillë duhet 
të balancohet nga faktorë të veçantë që në thelb lehtësojnë gjendjen e të paraburgosurve 
dhe shkojnë përtej kushteve normale të burgjeve të cilat duhet të shoqërojnë standardin 
4 metra katrore. Sipas pikëpamjes sonë, shteti përgjegjës duhet të tregojë se ndikimi i 
këtyre faktorëve është i tillë që vuajtjet e përjetuara në burg nuk e tejkalojnë nivelin e 
lidhur me burgimin. Ne pranojmë se qeveria Kroate ka paraqitur një numër faktorësh 
që kanë lehtësuar mungesën e hapësirës së mjaftueshme në burg në rastin në fjalë. 
Megjithatë, masat e marra nuk duket se tejkalojnë atë që duhet të jetë norma në burgje 
ku respektohet standardi i 4 metrave katrore. Prandaj, sipas mendimit tonë, të gjithë 
këta faktorë të marrë së bashku nuk e kundërshtojnë supozimin e fortë të përmendur më 
lart. Prandaj, ne konsiderojmë se shteti i paditur ka shkelur nenin 3 edhe në lidhje me 
periudhat në të cilat kërkuesi ka pasur 3 deri në 4 metra katrorë për person.

9.  Ne vërejmë se Gjykata gjeti një shkelje në lidhje me një periudhë prej njëzet e shtatë 
ditësh të burgimit të njëpasnjëshëm me më pak se 3 metra katrore dhe asnjë shkelje 
lidhur me pjesën e mbetur të periudhave jo të njëpasnjëshme në të cilat kërkuesi kishte 
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më pak se 3 m2. Në fakt, kishte dyzet e shtatë ditë në një periudhë prej më pak se 
gjysmë viti kur ankuesi ishte caktuar në një hapësirë më pak se 3 metra katrorë. Sipas 
pikëpamjes sonë - edhe duke supozuar se standardi 3 metra katrorë ishte i saktë - nuk 
ekzistojnë baza për të dalluar ato periudha, duke pasur parasysh afërsinë e tyre në kohë 
dhe efektin e tyre kumulativ. Sa më shumë privimi i hapësirës së mjaftueshme, aq më 
i fortë është efekti i tij psikologjik. Në këto rrethana, intervalet gjatë së cilës ankuesi 
kishte një strehim pak më të mirë nuk ofroi ndonjë lehtësim ndaj efektit jo humanitar pa 
hapësirë të përshtatshme të burgimit afatgjatë.

10.  Përfundimisht, na vjen keq të themi se gjykimi në rastin në fjalë po ngurtëson dhe përhap 
standardet që janë të vështira për t’u pranuar sipas Konventës.

OPINIONIN E PËRBASHKËT PJESËRISHT KUNDËRSHTUES TË 
GJYQTARËVE LAZAROVA TRAJKOVSKA, DE GAETANO DHE GROZEV

1. Ndërsa pajtohemi me shumicën për një numër çështjesh në rastin aktual, edhe si çështje 
kryesore por dhe si çështje parimi nuk e shohim veten në gjendje që t’i ndjekim ato. 
Rrjedhimisht, ne kemi votuar për gjetjen e një shkeljeje në lidhje me të gjithë periudhën 
kohore gjatë së cilës ankuesi kishte më pak se 3 metra katrorë hapësirë personale (pika 
operative 3 e vendimit).

2.  Çështja kryesore në të cilën jemi në mosmarrëveshje me shumicën është standardi për 
hapësirën minimale personale, gjë që nxit shqyrtimin më të ngushtë sipas nenit 3. Me 
këtë vendim, Gjykata ka vendosur standardin në 3 metra katrore për person në një shumë 
- në përputhje me pozitën e mbështetur nga CPT, e cila ka vendosur kërkesën minimale 
në 4 metra katrorë. Ndërsa pajtohemi plotësisht me qasjen se hapësira poshtë një 
kërkese minimale nuk duhet të shkaktojë automatikisht një shkelje, Ne, me respekt nuk 
pajtohemi me shumicën në atë që duhet të ketë një hapësirë minimale. Sipas mendimit 
tonë, Gjykata duhet të ndjekë standardin e vendosur nga CPT dhe duhet të mbajë atë 
hapësirë personale me më pak se 4 metra katrorë, duke shkaktuar më shumë vlerësim të 
përmendur më lart.

3. Mosmarrëveshja jonë me shumicën bazohet në kuptimin tonë se sa i përket kushteve 
të burgut, madje edhe më shumë se në raste të tjera, Gjykata vepron në një strukturë 
komplekse institucionale, jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe në nivel ndërkombëtar. 
Si rezultat i drejtpërdrejtë i kësaj, ai ka kompetenca të kufizuara për të korrigjuar një 
situatë kur konstaton se ka pasur shkelje të nenit 3 për shkak të trajtimit çnjerëzor për 
shkak të kushteve të burgut. Prandaj, është me rëndësi të veçantë që pozicioni i Gjykatës 
është i sinqertë dhe me të vërtetë i sinkronizuar me atë të aktorëve të tjerë në këtë fushë. 
Ky sinkronizim është vendimtar për efektivitetin e përgjithshëm të ndërhyrjeve të tij dhe 
qartësinë e standardeve që përcakton.

4. Mbipopullimi i burgjeve është, në shumicën e rasteve, një problem sistematik dhe që 
ndikon jo vetëm një individ (ankuesin). Prandaj nuk është e lehtë për ta vendosur atë në 
kuadrin konceptual të procesit gjyqësor klasik, ku gjykatat gjykojnë për çështje që janë 
me interes për një ankues ose paditës të vetëm. Mjetet e kërkuara janë gjithashtu të një 
natyre sistematike, gjë që kërkon një përgjigje komplekse të politikave.

5. Kjo gjykatë, nga ana tjetër, ka një arsenal të kufizuar të mjeteve që mund t’i përdorë 
për t’iu përgjigjur çështjes së kushteve të papërshtatshme të burgjeve. Ajo mund të 
gjejë shkelje të nenit 3 dhe gjithashtu mund të japë dëmshpërblim sipas nenit 41 të 
Konventës. Në kontekstin specifik të kushteve të burgut, i dyti nga këto mjete - dhënia 
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e dëmeve - që luan një rol të rëndësishëm në llojet e tjera të shkeljeve të të drejtave 
të njeriut, është veçanërisht problematik. Shpërblime të tilla (përgjithësisht në lidhje 
me dëmet jo-materiale) sigurisht kanë vendin e tyre si një mjet kompensues, por kur 
bëhet fjalë për interesin kryesor në dhënien fund të kushteve sistematike çnjerëzore të 
burgjeve, shpërblimi i drejtë krijon një tension të veçantë. Ky tension ndërmjet ndihmës 
retrospektive - çmimeve - dhe lehtësimit të ardhshëm - përmirësimit të kushteve në burgje 
- është shumë real. Në një botë ideale, shpërblimet e dëmeve duhet të nxisin qeveritë të 
reagojnë me masat që adresojnë çështjet themelore të kushteve çnjerëzore të burgut, por 
në botën reale, lidhja është larg të qenit aq e drejtpërdrejtë dhe e menjëhershme. Ndërkohë 
që shpërblimet në shumë raste kanë nxitur përpjekjet për reforma, ato gjithashtu mund të 
krijojnë lehtësisht një barrë borxhi, duke penguar masat proaktive që mund të shmangin 
dhe parandalojnë trajtimin çnjerëzor të të burgosurve në të ardhmen.

6. Kjo nevojë e dukshme për një reagim të shumëfishtë të politikave ndaj kushteve çnjerëzore 
në burgje ka detyruar gjykatat në juridiksione të tjera që të zhvillojnë një qasje “duart në”, 
nëpërmjet rishikimit të përgjithshëm të kushteve në një burg të caktuar dhe dhënies së 
lehtësimit urdhërues428. Në përvojën e Shteteve të Bashkuara, kjo qasje është vërejtur të 
ketë përparësi të konsiderueshme në drejtim të sigurimit të kontrollit mbi administratën 
e burgjeve, që është edhe e pavarur dhe mjaft e fuqishme për të detyruar ndryshimin429. 
Një lehtësim i tillë urdhërues mund të mbulojë fushat e shumta të menaxhimit ditor të një 
institucioni burgu, duke shkuar shumë përtej çështjes së niveleve të strehimit, në fusha 
të tilla si rekrutimi i personelit, trajnimi dhe mekanizmat e ankesave. Është gjithashtu e 
rëndësishme të përmendet se, ndryshe nga rezultati i procesit gjyqësor klasik, urdhra të 
tillë urdhërues zakonisht zgjasin vite që duhet të zbatohen dhe monitorohen në mënyrë 
të vazhdueshme nga gjykatat. Kjo qasje e përfshirjes së drejtpërdrejtë të gjykatave në 
menaxhimin e përditshëm të burgjeve, duke paraqitur sfida të caktuara, e ka cilësuar si 
model i suksesshëm430.

7. Gjykata gjithashtu ka njohur nevojën për të shkuar përtej qasjes së dëmeve në trajtimin 
e kushteve çnjerëzore të burgjeve. Ajo e ka adresuar këtë çështje nëpërmjet prizmit të 
nenit 46, duke treguar masa më specifike të politikave. Siç është përmendur në vendimin 
e tanishëm (shih paragrafin 95), ajo u ka kërkuar qeverive në një numër vendesh, si 
Belgjika, Greqia, Sllovenia, Rumania dhe Republika e Moldavisë, për të përmirësuar 
kushtet e paraburgimit, në një numër vendimesh kryesore. Në Orkowski kundër Polonisë 
(nr.17885 / 04, § 154, 22 Tetor 2009), Gjykata në mënyrë eksplicite ka pranuar se dhënia 
e dëmeve nuk mund të ketë “ndonjë ndikim në kushtet e burgjeve të përgjithshme, sepse 
nuk mund të adresojë shkakun rrënjësor të problemit” dhe rekomandoi të dyja masat që 
duhen marrë për të zvogëluar nivelin e strehimit në qeli dhe të vendoset një procedurë 
për të siguruar një reagim të shpejtë ndaj ankesave lidhur me kushtet e papërshtatshme 
të burgimit, me transferimet kur është e nevojshme.

8. Përderisa kjo Gjykatë, për shkak të krijimit institucional në të cilin funksionon, nuk 
mund të ofrojë lehtësim urdhërues (masat e përkohshme të Rregullës 39 kufizohen në 

428   Përvoja e gjykatave federale në Shtetet e Bashkuara për të urdhëruar lehtësim urdhërues, që filloi në vitet 
gjashtëdhjetë dhe gradualisht u zhvillua për t›u bërë pjesë përbërëse e garancive ligjore kundër trajtimit çnjerëzor, 
është përshkruar mirë në literaturën ligjore, shih Michele Deitch, «Nevoja për Mbikëqyrja e pavarur e burgjeve në 
një botë pas PLRA «, Federal Sentencing Reporter, Vol. 24, nr. 4, f. 236-44.
429   Elizabeta Aleksandër, “Duke parë shikuesit pas përfundimit të urdhrit ndihmës”, Pace Law Review, Vol. 24, 
Numër 2, Pranverë 2004.
430   Ndërsa legjislacioni federal u miratua në vitin 1996 për të kufizuar përfshirjen e gjykatave në urdhërimin e 
lehtësimit të urdhrave në lidhje me institucionet e burgjeve, qasja si e tillë nuk u sfidua. Studimet kanë vërejtur se 
pas këtyre ndryshimeve legjislative urdhrat kundër institucioneve të burgjeve janë bërë më pak të gjera dhe më të 
përqendruara, shih Margo Schlanger, “Akti i të Drejtave Civile në kohë: Një Studim Rasti i Urdhrave të Burgjeve 
dhe Burgjeve”, N.Y.U.L. Rev. 81, nr. 2 (2006), f. 550-630.
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rastet kur janë në pyetje jeta ose dëmtimi i pariparueshëm i shëndetit), kur merret me 
rastet e kushteve të burgut me të cilat akoma nuk është përballur me një problem që 
kërkon një përgjigje të politikës shumë planesh. Është pikëpamja jonë që, për të dhënë 
përgjigjen më të mirë, Gjykata duhet së pari të përqendrohet, përmes prizmit të nenit 46, 
mbi përgjigjen strukturore të nevojshme në rrethanat specifike të rastit para tij. Ajo duhet 
të kujdeset posaçërisht për të identifikuar shkaqet themelore të kushteve johumane të 
burgjeve që ka krijuar dhe, aty ku është e mundur, të tregojë masa specifike të politikave, 
zbatimi i të cilave do të përfshinte sferën e kompetencës së aktorëve të tjerë në terren. 
Për më tepër, Gjykata duhet të jetë e vëmendshme ndaj nevojës për koordinim me 
institucionet e tjera në terren dhe me kufizimet që kjo nevojë për koordinim imponon.

9. Duke iu referuar specifikave të rastit aktual, është pikëpamja jonë që gjykimi i 
shumicës nuk jep argumente mjaft bindëse për largimin nga standardi i caktuar nga 
CPT. Është gjithashtu pikëpamja jonë se, duke u larguar nga standardi minimal i 
hapësirës personale të vendosur nga CPT prej 4 metrash katrorë, kjo gjykatë po e anulon 
agjencinë e specializuar brenda Këshillit të Evropës, një agjenci e cila ka ekspertizën 
dhe kompetencën e veçantë për të vendosur mbi të tilla çështje. Duke vepruar kështu, 
Gjykata ka shpërfillur nevojën për një qasje të koordinuar dhe të sinkronizuar në nivel 
ndërkombëtar. Gjykata ka avancuar dy argumente kryesore në lidhje me këtë: nevoja 
për një vlerësim tërësor sipas nenit 3 të kushteve të paraburgimit dhe dallimin në mes 
të funksioneve të kësaj Gjykate dhe atyre të CPT-së. Ne nuk gjejmë as argumente mjaft 
bindëse. Përcaktimi i standardit që shkakton një shqyrtim më të hollësishëm në 4 metra 
katror,   në mënyrë të qartë nuk përjashton një qasje holistike në vlerësimin e të gjitha 
aspekteve relevante të kushteve në një burg të caktuar ose, madje, edhe në një krah të 
veçantë të një burgu. Sa i përket argumentit të dytë, ne e shohim këtë edhe më të vështirë 
për t’u pranuar. Përderisa Gjykata dhe CPT-ja në mënyrë të qartë kanë funksione të 
ndryshme, është krejtësisht e mundur dhe sipas pikëpamjes tonë shumë të domosdoshme 
që këto dy institucione të përdorin të njëjtat standarde, në këtë rast të njëjtat matje prej 
4 metrash katrorë hapësirë   minimale personale janë për të arritur detyrat komplekse që 
kanë para tyre.

10. Përfundimisht, duke marrë parasysh rrethanat e kërkesës së menjëhershme dhe duke 
zbatuar standardin e shqyrtimit të rreptë në lidhje me periudhat jo të njëpasnjëshme 
gjatë së cilës ankuesi është mbajtur në kushte me më pak se 3 metra katrore të hapësirës 
personale, nuk gjejmë faktorë të mjaftueshëm për të balancuar këtë mungesë hapësire. 
Ndërsa disa aktivitete shtesë të ofruara brenda institucionit të burgut mund të jenë të 
tilla për të lehtësuar mungesën e hapësirës së qelisë, faktori kryesor për të kompensuar 
shpërndarjen e pamjaftueshme të hapësirës personale në qeli është ende ekzistenca e 
hapësirës shtesë në zonat e përbashkëta. Të vendosësh ndryshe nënkupton zvogëlimin e 
rëndësisë së hapësirës si një faktor kyç në analizën e Nenit 3. Duke marrë parasysh këtë, 
ne nuk konsiderojmë se në rastin aktual këto faktorë baraz peshues ishin të mjaftueshëm. 
Hapësira shtesë në dispozicion të të burgosurve, gjegjësisht korridoret që lidhin qelitë 
dhe dhomën e përbashkët, të cilat ishin të arritshme gjatë orëve kur dyert e qelive ishin të 
hapura, nuk rriti ndjeshëm hapësirën e përgjithshme në dispozicion të të burgosurve. As 
dy orët e lejuara për përdorimin e oborrit të jashtëm nuk shkonin shumë përtej kërkesës 
minimale të një ore të aktiviteteve në natyrë. Këta faktorë, të marrë si tërësi, nuk 
kompensonin mjaftueshëm mungesën e hapësirës personale në lidhje me periudhat gjatë 
së cilës ankuesi kishte më pak se 3 metra katrore hapësirë   personale në qeli. Sidoqoftë, 
ato ishin të mjaftueshme për mendimin tonë, për të kompensuar mungesën e hapësirës 
personale në lidhje me periudhat gjatë të cilave ai kishte më pak se 4 metra katrore 
hapësirë   personale.
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I.  Hyrje(§§ 12)
1.  Ndryshe nga shumica, kam votuar në favor të gjetjes së një shkelje të nenit 3 të Konventës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut (“Konventa”) në lidhje me vendosjen e ankuesit në 
burgun e Bjelovarit, gjatë gjithë periudhës kohore në të cilën ai dispononte një hapësirë 
personale me më pak se 4 m2.

2.  Pasi shumica mendon se nuk janë të detyruar nga standardet e përcaktuara nga 
Komiteti i Ministrave, Komiteti për Parandalimin e Torturës (CPT) dhe Këshilli për 
Bashkëpunimin Penologjik (KP-CP) të Komitetit Evropian për Problemet e Krimit 
(CDPC) të Këshillit të Evropës, i drejtohem, në pjesën e parë të këtij opinioni, çështjes 
thelbësore themelore të natyrës ligjore të këtyre standardeve431. Pas një shënimi hyrës 
për rolin e ligjit të butë në të drejtën ndërkombëtare, udhëheq një analizë të hollësishme 
e funksionit të saj të veçantë brenda ligjit evropian për të drejtat e njeriut, ku kërkoj të 
provoj se interpretimi evolutiv, konsensusi evropian dhe forcimi i ligjit të butë përbëjnë 
tri shtyllat e sistemit normativ të Këshillit të Evropës. Për qëllime të kufizuara të këtij 
mendimi, unë arsyetoj një diskutim mbi sundimin e njohjes së Këshillit të Evropës, duke 
pasur parasysh përkushtimin e saj të gjatë dhe të vendosur thellë për forcimin e ligjit të 
butë në fusha të caktuara ligjore me qëllim të “ realizimin e të drejtave të njeriut “dhe” 
përparimin ekonomik dhe social “në Evropë.

Më pas, në pjesën e dytë të këtij mendimi, unë do të tregoj se ka pasur një tendencë 
pan-evropiane dhe botërore për forcimin e ligjit të butë të burgut në funksion të fenomenit 
të mbipopullimit të burgjeve. Më tej, demonstroj që Rregullat Evropiane të Burgjeve 
(EPR) janë prototipi i ligjit të butë të ngurtë në sistemin normativ të Këshillit të Evropës. 
Në bazë të standardeve të qartësuara në këtë ligj të butë, konkludoj se shumica janë të 
gabuara kur zbulojnë se sipërfaqet me sipërfaqe prej 3 metra katrore dhe madje edhe më 
pak në katin e akomodimit me shumë banesa në burgje nuk shkelin Neni 3 i Konventës.

Pjesa e Parë(§§ 333)

II. Ligji i butë në të drejtën Ndërkombëtare (§§ 39)

A.  Burimet e të Drejtës Ndërkombëtare në nenin 38 § 1 të Statutit të ICJ-së (§§ 3 7)

3.  Ligji i butë është konsideruar si një kontradiktë thelbësisht e tepërt dhe madje e 
dëmshme në terma. Për disa është një frazë e zbrazët që fsheh një konceptim të fryrë të 
së drejtës ndërkombëtare, një përpjekje për të imponuar angazhimet politike të Shteteve 
për të cilat ata nuk dëshironin të pranonin në radhë të parë432. Për të tjerët, ligji i butë 
është “fletë fiku për pushtet”, duke fshehur fuqinë e madhe dhe ndikimin e disa shteteve 
dhe aktorëve jo shtetërorë në arenën ndërkombëtare, një instrument problematik që 
anashkalon miratimin e shtetit dhe për këtë arsye procesin e ratifikimit të brendshëm 
demokratik433. Në të dyja rastet, parimi i shteteve sovrane dhe të barabarta gjoja është në 
rrezik.

4.  Pa dyshim, ligji i butë nuk përfshihet në mesin e burimeve klasike të së drejtës 
431   Unë përdora shprehjen “ligj i butë” sipas mendimit tim të bashkangjitur me aktgjykimin në çështjen Herrmann 
kundër Gjermanisë [GC], nr. 9300/07, 26 qershor 2012. Nuk e kam definuar fjalën atëherë, por e konsideroj të 
nevojshme ta bëj këtë tani. Ky është qëllimi i paragrafëve 3-9 të këtij mendimi.
432   Prosper Weil, “Drejt normativitetit relativ në të drejtën ndërkombëtare?”, Në American Journal of International 
Law, vëllimi 77 (1983), f. 441
433   Për një kritikë kaustike, shih Klabbers, «The Undesirability of Soft Law», në Nordic Journal of International Law 
67 (1998), f. 391; dhe Koskenniemi, «Formalizmi, copëzimi, liria: temat Kantiane në të drejtën ndërkombëtare sot», 
(2007) 4 Asnjë fondacion, f. 18.
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ndërkombëtare të listuara në Statutin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (“Statuti 
i GJND-së”). Çdo përpjekje juridike ose doktrinare për të zgjeruar atë listë përmban 
me vete një barrë të rëndë të provës. Kjo është edhe më shumë, kritika vazhdon, sepse 
deformalizimi i burimeve të ligjit do të dëmtonte qartësinë dhe parashikueshmërinë e 
ofruar nga një qasje binare për përcaktimin e së drejtës ndërkombëtare434. Thënë thjesht, 
ligji i butë nuk do të ishte gjë tjetër veçse një nënprodukt i politikës, duke shkaktuar një 
lëvizje të pashmangshme ndaj anarkisë dhe rastësisë dhe si pasojë një dëmtim i funksionit 
thelbësor të së drejtës ndërkombëtare. Pretendimet për një kthim të thjeshtësisë në bardh 
e zi, thjeshtësim me dy opsione, të cilat vetëm mund të ballafaqohen me kompleksitetin 
e përditshëm me rigorozitetin e saj thjeshtësues të ndarë në dy pjesë, janë ngritur kundër 
ligjit të butë Leviathan kataklizmik.

Por argumenti i nxjerrë nga Statuti i ICJ-së nuk është vendimtar në betejën midis 
kundërshtarëve dhe avokatëve të ligjit të butë.

5.  Neni 38 i Statutit të ICJ-së, i cili korrespondon me nenin 38 të Statutit të ish-Gjykatës 
së Përhershme të Drejtësisë Ndërkombëtare, nuk është shterues në vetvete, për 
shembull, për ekzistencën e akteve ligjore unilaterale apo akteve ligjore të organizatave 
ndërkombëtare. Në dritën e ndryshimit të Kopernikut në të drejtën ndërkombëtare435 pas 
Luftës së Dytë Botërore436, do të ishte e vështirë të thuhet se Neni 38 është një dispozitë 
e pandryshueshme, e cila ngurtësoi të drejtën ndërkombëtare njëherë e përgjithmonë 
sipas fazës së zhvillimit të saj në vitin 1920.

6.  Meqë çështja nuk është e mbyllur me Statutin e ICJ-së, mund të rifutet në mënyrë të 
dobishme nëse ligji i butë ballafaqohet me ligj të vështirë me qëllim që të verifikohen 
tiparet thelbësore të tyre përkatëse dhe vlerën e shtuar të ligjit të butë, nëse ka.

Asnjë parametër thelbësor ligjor nuk është vendimtar për qëllimet e dallimit midis 
së drejtës ndërkombëtare të vështirë dhe të butë. Ashtu si ligji i ashpër, ligji i butë synon 
vendosjen e një rregulli të përgjithshëm të sjelljes për të adresuarit. Të dyja paraqesin 
një pretendim normativ, me një strukturë të ngjashme me komandën, e cila mund të 
përfshihet me terminologjinë më shumë ose më pak të saktë dhe përmbajtjen e saj. 
Pavarësisht nga format e shumëfishta që ai merr, ligji i butë mund të shfaqet si çdo normë 
tjetër e gatshme për aplikim e traktatit ose ligjit zakonor. Si një ndërlikim i mëtejshëm, 
e drejta ndërkombëtare nuk është krejtësisht e vështirë sa i përket zbatueshmërisë 
dhe përgjegjësisë së saj. Tradicionalisht, mungesa e masave të zbatimit dhe shqyrtimi 
gjyqësor e bën të drejtën ndërkombëtare të butë.

7.  Megjithatë, ligji ndërkombëtar i butë është dalluar dhe i dallueshëm nga ligji i ashpër 
dhe nga pasojat e tij. Përkundër pretendimit të tij normativ, ligji i butë mundet, në parim, 
të shpërfillet pa pasojat klasike të përgjegjësisë për veprimet ndërkombëtare të gabuara. 
Por mosrespektimi i tij mund të sjellë pasoja negative. Prandaj, të adresuarit e ligjit të 
butë nuk janë krejtësisht të lirë të mos e ndjekin atë, sepse ata mund të kenë për të duruar 
pasojat e tjera negative të një zgjedhjeje të tillë. Këto nuk janë thjesht morale, politike 
ose të natyrës së reputacionit.

434   Shih, ndër shkrimet e tjera kritike, Jean d’Aspremont, Formalizmi dhe Burimet e të Drejtës Ndërkombëtare: 
Një Teori e Përcaktimit të Rregullave Ligjore, Oxford, 2011, dhe “Politika e Deformalizimit në të Drejtën 
Ndërkombëtare”, Gazeta Goettingen e të Drejtës Ndërkombëtare 3 (2011) 2, 503-550.
435   Argumenti u pranua nga vetë ICJ-ja në Testet Bërthamore (Australia kundër Francës), Aktgjykimi, Raportet e 
ICJ-së 1974, § 46.
436   Për këtë ndryshim, shih mendimin tim të bashkangjitur me aktgjykimin në Al-Dulimi dhe Montana Management 
Inc. kundër Zvicrës [GC], nr. 5809/08, 21 qershor 2016.
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B.  Ligji I butë aty ku ka kodifikim(§ 8)

8.  Aty ku ekziston ligji i traktatit, ligji plotësues i butë mund të zbulojë qëllimin e autorëve 
të tij437. Ndërsa forcimi i angazhimeve normative të përfshira në aspektet detyruese 
të ligjit të traktateve, ligji i butë shton dendësinë dhe koherencën 438e saj normative 
.Ai gjithashtu lehtëson aplikimin e instrumenteve detyruese duke zgjidhur çështje 
komplekse teknike, të cilat nuk ishin parashikuar kur ato ishin miratuar ose bllokime që 
nuk ishin parashikuar. Ai i përshtat ato më lehtë në nevojat ndryshuese të organizatave, 
institucioneve dhe shoqërive439.

C.  Ligji I butë aty ku ka pak ose aspak kodifikim(§ 9)

9.  Kur nuk ka kodifikim ose kodifikim të pamjaftueshëm të së drejtës ndërkombëtare, ligji 
i butë llogaritet si një praktikë e përshtatshme e organizatave ndërkombëtare, shteteve 
dhe operatorëve jo shtetërorë. Kur një çështje ligjore bëhet objekt i ligjit ndërkombëtar 
të butë, ajo nuk është më pjesë e domenit të rezervuar të Shteteve dhe kjo hap rrugën për 
të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme në të ardhmen bazuar në pëlqimin e shtetit440. 
Mund të jetë në fund të fundit opinio juris të jurisprudencës dhe praktikës shtetërore që 
gjeneron të drejtën zakonore ndërkombëtare441.

Në mënyrë domethënëse, deri më sot nuk është bërë asnjë përpjekje për të hedhur 
dritë mbi mënyrën se si Këshilli i Evropës - dhe sidomos Gjykata - përdor ligjin e 
butë, pavarësisht nga përhapja e të gjitha llojeve të burimeve të deformuara të ligjit në 
diskursin ligjor dhe disa kritika si për ndryshimin e ujërave midis ligjit dhe politikës 

437   Nuk i referohem këtu kategorisë së rasteve në të cilat një rregull i traktatit i referohet normave jo ligjore, 
respektimi i të cilave është bërë i detyrueshëm nga një referencë e tillë, si neni 18 (1) (b) dhe (c) i Konventës 
Ndërkombëtare për Shtypjen e Veprave të Terrorizmit Bërthamor. Në këtë kategori rastesh, përfshirja e standardeve 
jo-ligjore në ligjin e fortë ndryshon natyrën e këtyre standardeve. Këto janë, për rrjedhojë, instrumente jo të drejta të 
ligjit të butë. Në tekst, dua të them vetëm instrumente të duhura ligjore, të cilat plotësojnë ligjin e fortë, por nuk janë 
zhytur formalisht prej tij. Ky është rasti, për shembull, kur instrumentet e ligjeve të forta dhe të buta kanë një lëndë 
mbi vendosëse dhe preambula e një traktati i referohet një instrumenti të butë ligjor.
438   Shih Pasojat Ligjore të Ndërtimit të një Muri në Territorin Palestinez të Okupuar, Opinion Këshillimor, Raportet 
e ICJ 2004, f. 171, § 86, i cili i referohet “rezolutave relevante të miratuara në bazë të Kartës nga Asambleja e 
Përgjithshme dhe Këshilli i Sigurimit” si burime të rregullave dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare të cilat janë 
relevante në vlerësimin e ligjshmërisë së masave të marra nga Izraeli. Këto rregulla dhe parime mund të gjenden në 
Kartën e Kombeve të Bashkuara, traktatet e tjera, të drejtën ndërkombëtare zakonore dhe rezolutat janë interpretuese 
të këtyre instrumenteve. Shih edhe më herët, Projekti i Gabcikovo-Nagymaros (Hungari / Sllovaki), Aktgjykim, 
Raport i ICJ 1997, fq. 77-78, § 140, i cili i referohet “normave dhe standardeve të reja” që janë zhvilluar në fushën e 
ligjeve mjedisore në një numër të madh instrumentesh gjatë dy dekadave të fundit, duke theksuar se “duhet të merren 
parasysh normat e reja dhe standardet e tilla të reja, duke pasur parasysh peshën e duhur, jo vetëm kur Shtetet të 
konsiderojnë aktivitete të reja, por edhe kur vazhdojnë me aktivitete filluar në të kaluarën. “
439   Zgjedhja midis ligjit të ashpër dhe të butë është më shpesh se jo i përshtatur në aspektin e detyrimeve të kodifikuara 
në traktate, pa përmendur detyrimet e kondensuara në ligj jo të negociuar, të pashkruar dhe të zakonshëm universal. 
Pretendimi është bërë që ligji i butë ka bërë zakon të vjetërsuar. Kundërshtimi se një nxitje e caktuar e procesit të 
formimit të personalitetit, në dritën e jurisprudencës së GJND-së, mund të bënte të panevojshme ligjin e butë. Asnjë 
nga këto pretendime nuk mbështetet nga jurisprudenca e Gjykatës, siç do të shpjegohet më poshtë.
440    Një nga shembujt më të shpeshtë është Konventa Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e 
të Gjitha Formave të Diskriminimit Racor, miratuar më 21 dhjetor 1965, e cila tërhoqi Deklaratën e Kombeve të 
Bashkuara për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racor, miratuar nga Asambleja e Përgjithshme 
Rezoluta 1904 (XVIII), e 20 nëntorit 1963.
  Shih Ligjshmërinë e Kërcënimit ose Përdorimit të Armëve Bërthamore, Mendimit Këshillëdhënës, Raportet e ICJ 
1996, f. 255, § 70, dhe aktivitetet ushtarake dhe paramilitare në dhe kundër Nikaraguas (Nikaragua kundër Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës). Meritat, Aktgjykimi. Raportet e ICJ 1986, f. 100, §§ 188 dhe 191.
441   Shih Ligjshmërinë e Kërcënimit ose Përdorimit të Armëve Bërthamore, Mendimit Këshillëdhënës, Raportet e ICJ 
1996, f. 255, § 70, dhe aktivitetet ushtarake dhe paramilitare në dhe kundër Nikaraguas (Nikaragua kundër Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës). Meritat, Aktgjykimi. Raportet e ICJ 1986, f. 100, §§ 188 dhe 191.
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në leximin e Konventës nga ana e Gjykatës.442 Reflektimet e mëposhtme kërkojnë të 
sigurojnë një konceptualizim të tillë.

III. Ligji i butë në ligjin Evropian për të Drejtat e Njeriut (§§ 10 22)

A. Parimi kushtetues i interpretimit evolutiv (§§ 10 13)

10.  Konventa nuk mund të interpretohet në vakum, por duhet të interpretohet në harmoni 
me të drejtën tjetër ndërkombëtare dhe ligjin e butë. Që prej Golder, duhet të merren 
parasysh parimet dhe rregullat përkatëse të së drejtës ndërkombëtare të zbatueshme në 
marrëdhëniet midis palëve, siç tregohet në nenin 31 § 3 (c) të Konventës së Vjenës mbi 
Ligjin e Traktateve të vitit 1969443. Nga pikëpamja e Gjykatës, nuk ka dallim metodologjik 
midis interpretimit të së drejtës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe të drejtës tjetër 
ndërkombëtare, ose midis traktateve kontraktuale dhe ligjvënëse dhe prandaj supozohet se 
të njëjtat metoda interpretuese mund të zbatohen në të dy fushat e së drejtës ndërkombëtare. 
Kështu Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (“Gjykata”) largohet nga pozita e 
kontestuar se ka “regjime të pavarura” brenda së drejtës ndërkombëtare444. Siç e thoshte 
gjykatësi Rozakis në mënyrë elegante, gjykatësit e Strasburgut “nuk veprojnë në izolim 
të shkëlqyer të një kulle të fildishtë të ndërtuar me material që buron vetëm nga shpikjet 
interpretuese [të Gjykatës] ose ato të Shteteve pjesë të Konventës445. 

11.  Kjo metodologji është e garantuar nga parimi i drejtë i interpretimit të Gjykatës në 
mënyrë të tillë që Konventa duhet të interpretohet në dritën e kushteve të sotme. Në rastin 
konkret të Tyrer kundër Mbretërisë së Bashkuar446, Gjykata për herë të parë e përdori 
iluzionin e “Konventës si një instrument i gjallë”, interpretimi i të cilit duhet të marrë 
parasysh normat në zhvillim të së drejtës kombëtare dhe ndërkombëtare447. Themeluar 
thellë në ligjin kushtetues amerikan448 dhe kanadez449 që nga fillimi i shekullit të njëzetë, 

442   Me përjashtimet e lavdërueshme të Luis Lopez Guerra, “Ligji i butë dhe efekti i elitës së Derecho europe de los 
derechos humanos”, në Teoría y derechos, vëll. 11 (2012), f. 150-67; Tulkens dhe të tjerë, “Ligji i butë dhe la Cour 
Europeenne des droits de l’homme: Pyetjet për zbulimin dhe mënyrën”, në revistën Trimestrielle des Droits de 
l’Homme, 23 (2012), nr. 91, fq. 433-89, dhe Tulkens dhe van Drooghenbroeck, “Le soft law des droits de l’homme 
est-il vraiment si i butë? “Les développements de la pratique interprétative récente de la Cour européenne des droits 
de l’homme”, në Liber amicorum Michel Mahieu, Bruksel, 2008, f. 505-26. Studime të tjera më të përgjithshme, si 
projekti i Shkollës së Ligjit në Universitetin e Nju Jorkut mbi të Drejtën Globale Administrative, projekti Heidelberg 
mbi të Drejtën Ndërkombëtare Institucionale dhe ushtrimi i autoriteteve publike ndërkombëtare dhe projekti për 
Ligjin Ndërkombëtar Informal të promovuar nga Instituti i Hagës për Ndërkombëtarizimin e Ligjit , nuk u ballafaqua 
posaçërisht me këtë temë.
443  Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar, 21 Shkurt 1975, § 29, Seria A nr. 18.
444   Idea u krijua tashmë në mendimet e mia në Al-Dulimi dhe Montana Management Inc, përmendur më lart, § 71, 
Sargsyan kundër Azerbajxhani [GC], nr. 40167/06, ECHR 2015, referenca 23, dhe Qendra për Burimet Ligjore në 
emër të Valentin Câmpeanu kundër Rumanisë [GC], nr. 47848/08, GJEDNJ 2014, referenca 14.
445   Rozakis, “Gjyqtari Europian si Comparatist”, Rishikimi i Ligjit i Tulane, 2005, f. 278.
446   Tyrer kundër Mbretërisë së Bashkuar, 25 prill 1978, § 31, Seria A nr. 26.
447   Ibid., § 31, dhe më vonë u përsërit në shumë raste të tjera drejtuese, si për shembull në Soering kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, 7 Korrik 1989, § 102, Seria A nr. 161.
448  Missouri k. Hollandës 252 U.S. 416 (1920). Duke shkruar mendimin e shumicës, Drejtësia Holmes bëri këtë 
vërejtje për natyrën e kushtetutës: “Në lidhje me këtë, mund të shtojmë se kur kemi të bëjmë me fjalë që janë 
gjithashtu një akt përbërës, si Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara, duhet ta kuptojmë se ata kanë bërë thirrje në jetë 
një qenie, zhvillimi i të cilave nuk mund të ishte parashikuar plotësisht nga më të talentuarit e brezave të saj. Ishte e 
mjaftueshme që ata të kuptonin ose të shpresonin se kishin krijuar një organizëm; ajo ka marrë një shekull dhe i ka 
kushtuar pasuesve të tyre shumë djersë dhe gjak për të provuar se ata krijuan një komb. Rasti përpara nesh duhet të 
konsiderohet në dritën e gjithë përvojës sonë dhe jo vetëm në atë të asaj që u tha njëqind vjet më parë”. Referenca 
e Gjykatës së Lartë për” standardet evoluuese të mirësjelljes “kuptohet gjithashtu si një përmendje e qartë e” (shih 
Trop v. Dulles, 356 US 86 (1958): “Fjalët e Amendamentit të Tetë nuk janë të sakta dhe ... fushëveprimi i tyre nuk 
është statik. Amendamenti duhet të nxjerrë kuptimin e tij nga standardet në zhvillim të mirësjelljes që shënojnë 
progresin e një shoqërie të pjekurisë “). 
449   Henrietta Muir Edwards dhe të tjerë kundër Prokurorit të Përgjithshëm të Kanadasë [1929] UKPC 86, [1930] 
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kjo teknikë interpretimi u fut në ligjin evropian të të drejtave të njeriut në vitin 1978. 
12.  Në çështjen Tyrer, duke u përballur me argumentet e ngritura nga Prokurori i 

Përgjithshëm i Isle of Man sipas ish-nenit 63 të Konventës, se “duke pasur parasysh 
rrethanat lokale në Isle”, përdorimi i vazhdueshëm i ndëshkimit trupor gjyqësor në një 
shkallë të kufizuar u justifikua si pengesë, Gjykata u përgjigj (§ 38):

“Vlen të përmendet se, në shumicën e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, 
ndëshkimi fizik gjyqësor nuk duket, përdoret dhe, në të vërtetë, në disa prej tyre 
kurrë nuk ka ekzistuar në kohët moderne; ... Nëse asgjë tjetër, kjo hedh dyshime nëse 
disponueshmëria e këtij dënimi është një kërkesë për ruajtjen e rendit dhe ligjit në një 
vend evropian “.

Duke konkluduar se Isle of Man duhet të konsiderohet se ndan plotësisht atë 
“trashëgimi të përbashkët të traditave politike, idealeve, lirisë dhe sundimit të ligjit”, 
të cilës i referohet Preambula e Konventës, Gjykata hodhi poshtë idenë se ka pasur 
kërkesa lokale që prekin aplikimi i nenit 3 në Isle of Man dhe, në përputhje me rrethanat, 
konstatoi se dënimi fizik gjyqësor i kërkuesit përbënte shkelje të atij Neni.

13.  Prandaj, që nga fillimi i ekzistencës së Gjykatës, interpretimi evolutiv i Konventës është 
i lidhur ngushtë me nevojën për një lexim konsensual të tekstit, bazuar në shqyrtimin e 
kuadrit ligjor vendas të “shumicës së madhe” të shteteve anëtare të Këshillin e Evropës 
dhe, në fund të fundit, të trashëgimisë së përbashkët të traditave politike, idealeve, lirisë 
dhe sundimit të ligjit, të cilave u referohet Preambula.

B.  Shformalizimi i burimeve të ligjit (§§ 14 20)

14. Në Strasburg, ligji i butë ka siguruar dhe ende siguron burimin më të rëndësishëm 
të kristalizimit të konsensusit evropian dhe trashëgiminë e përbashkët të vlerave. Në 
fakt, shumë shpejt pas Tyrerit, Gjykata mori hapin thelbësor të zgjerimit të burimeve 
të ligjit në dritën e të cilit mund të krijohet konsensusi evropian. Në Marckx kundër 
Belgjikës450, Gjykata mori parasysh vlerat e përbashkëta evropiane bazuar në ligjin e 
brendshëm të “shumicës së madhe” të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, si dhe 
Konventën e vitit 1962 mbi themelimin e anëtarësisë së nënës së fëmijëve natyralë, të 
përgatitur nga Komisioni Ndërkombëtar për Gjendjen Civile dhe të nënshkruar por jo të 
ratifikuar nga shteti i paditur, Konventën e Këshillit të Evropës 1975 mbi Statusin Ligjor 
të Fëmijëve të lindur nga Wedlock, madje as të nënshkruar nga Shteti i paditur, dhe më 
në fund Komiteti i Ministrave Rezolutën (70) 15 e 15 Majit 1970 mbi mbrojtjen sociale 
të nënave të pamartuara dhe fëmijëve të tyre. Për argumentin se konventat e 1962 dhe 
1975 kishin vetëm një numër të vogël partish, Gjykata u përgjigj (ibid., § 41):

“Të dy Konventat përkatëse janë në fuqi dhe nuk ka asnjë arsye për të atribuar 
numrin e tanishëm të Shteteve Kontraktuese në një refuzim për të pranuar barazinë 
ndërmjet fëmijëve ‘të paligjshëm’ dhe ‘të ligjshëm’ në pikën në shqyrtim. Në fakt, 
ekzistenca e këtyre dy traktateve tregon se ekziston një masë e qartë e një baze të 
përbashkët në këtë fushë midis shoqërive moderne. “

Duke pasqyruar teknikat interpretuese të gjykatave kushtetuese, Gjykata ka shkuar 
edhe më tej dhe ka modifikuar efektet e gjykimit të saj në pikëpamjen e parimit të sigurisë 
juridike, “e cila domosdoshmërisht është e natyrshme në ligjin e Konventës si në ligjin 
komunitar”, duke i dhënë shtetit të paditur nga rihapja e akteve ligjore ose situatave që 

A.C. 124 (18 tetor 1929). Rasti nuk është vetëm i paharrueshëm, sepse ka vërtetuar se gratë kanadeze kanë të drejtë 
të emërohen senatore, por edhe sepse paraqiti “doktrinën e gjallë të pemës” në ligjin kushtetues kanadez, sipas të cilit 
kushtetuta është organike dhe duhet të lexohet në mënyrë liberale, në mënyrë që të përshtatet me ndryshimin e kohës.
450   Marckx kundër Belgjikës, 13 qershor 1979, Seria A nr. 31.
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kanë kaluar kohën e dorëzimit të aktgjykimit. Për këtë qëllim, ai përmendi faktin se “një 
zgjidhje e ngjashme u gjet në disa shtete kontraktuese që kishin një gjykatë kushtetuese: 
kufizimi i tyre publik kufizoi efektin prapaveprues të atyre vendimeve të asaj gjykate që 
anulonin legjislacionin451.”Sikur të ishte një Gjykatë Evropiane Kushtetuese, Gjykata iu 
drejtua parimit të sigurisë juridike për t’i dhënë vetes fuqinë e nënkuptuar të modulimit 
të efektit të përkohshëm të aktgjykimeve të veta.

15.  Më vonë, në Masurek kundër Francës452, Gjykata përsëri mori parasysh  Konventën mbi 
Statusin Ligjor të Fëmijëve të lindur nga Wedlock, e cila në atë kohë ishte ratifikuar nga 
vetëm një e treta e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, por jo nga shteti i paditur, 
si dëshmi e “rëndësisë së madhe” të bashkangjitur nga shtetet anëtare për trajtimin e 
barabartë ligjor të fëmijëve të lindur jashtë martese

16.  Në rastet e Christine Goodwin453, Vilho Eskelinen454, dhe Sørensen dhe Rasmussen455, 
Gjykata u udhëhoq nga Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, edhe pse 
ky instrument nuk ishte ende i detyrueshëm. Për më tepër, në McElhinney456, Gjykata 
mori parasysh Konventën Evropiane mbi Imunitetin e Shtetit, i cili në atë kohë ishte 
ratifikuar nga tetë shtete anëtare, duke mos përfshirë Shtetin e paditur. Në Glor457, 
Gjykata iu referua Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara si bazë 
për “një konsensus evropian dhe mbarë botëror mbi nevojën për të mbrojtur njerëzit 
me aftësi të kufizuara nga trajtimi diskriminues”, pavarësisht faktit që faktet përkatëse 
kishin ndodhur para miratimit të Konventës nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve 
të Bashkuara dhe shteti i paditur të cilët nuk e kishin ratifikuar Konventën në kohën e 
vendimit të Gjykatës.

17.  Së fundmi, në çështjen historike të Demir dhe Baykara kundër Turqisë,458 përsëriti 
parimin se:

““Konventa është një instrument i gjallë që duhet të interpretohet në dritën e 
kushteve të sotme dhe në përputhje me zhvillimet në të drejtën ndërkombëtare, në mënyrë 
që të pasqyrojë standardin gjithnjë e më të lartë që kërkohet në fushën e mbrojtjes së 
të drejtave të njeriut, kështu që duke bërë të nevojshme vendosmërinë më të madhe në 
vlerësimin e shkeljeve të vlerave themelore të shoqërive demokratike”.

dhe duke pasur parasysh zhvillimet në të drejtën e punës, si ato ndërkombëtare 
dhe kombëtare, ashtu edhe praktika përkatëse e shteteve kontraktuese, Gjykata arriti 
në përfundimin se e drejta për të negociuar kolektivisht me punëdhënësin në parim 
ishte bërë një nga elementet thelbësore të së drejtës për të formuar dhe për t’u bashkuar 
me sindikatat për mbrojtjen e interesave të përcaktuara në nenin 11 të Konventës. Për 
këtë qëllim, ai përmendi konventat përkatëse të ILO-s, të cilat shteti i paditur kishte 

451   Ibid., § 58.
452   Mazurek kundër Francës, nr. 34406/97, § 49, GJEDNJ 2000-II.
453   Christine Goodwin kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 28957/95, GJEDNJ 2002 VI
454   Vilho Eskelinen dhe të tjerë kundër Finlandës [GC], nr. 63235/00, GjEDNJ 2007 II.
455   Sørensen dhe Rasmussen kundër Danimarkës [GC], nr. 52562/99 dhe 52620/99, GjEDNj 2006-I.
456   McElhinney k. Irlandës [GC], nr. 31253/96, GjEDNJ 2001-XI.
457  Glor k. Zvicrës, nr. 13444/04, § 53, GjEDNj 2009
458  Demir dhe Baykara kundër Turqisë [GC], nr. 34503/97, §§ 146-54, KEDNJ 2008-VI. Në paragrafin 78, Gjykata 
deklaroi, në mënyrë të mrekullueshme, si më poshtë: “Gjykata vëren në lidhje me këtë që në kërkimin e një baze të 
përbashkët midis normave të së drejtës ndërkombëtare ajo kurrë nuk ka dalluar burimet e ligjit sipas asaj se a janë 
apo jo ata janë nënshkruar ose ratifikuar nga shteti i paditur”. Një tjetër veçori e këtij gjykimi që vlen të përmendet 
është se Gjykata nganjëherë i referohej gjendjes së së drejtës së brendshme në “shumicën e madhe” të shteteve (§§ 
76, 79) dhe herë të tjera në “shumicën” e shteteve (§§ 82, 85 , 106, 165). Në paragrafin 151, i referohet të dyve! Kjo 
tregon qartë se Gjykata nuk i dha shumë rëndësi peshës sasiore të shumicës relevante për qëllimet e ndërtimit të një 
konsensusi evropian, duke pranuar se një shumicë e tillë mund të jetë e ngushtë kur artikulohet me burime të tjera 
të së drejtës ndërkombëtare. 
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ratifikuar, interpretimet përkatëse të Komitetit të Ekspertëve të ILO-s, si dhe Neni 28 
i Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, Neni 6 § 2 Karta, të cilën 
Turqia nuk e kishte ratifikuar, interpretimi i Komitetit Evropian për të Drejtat Sociale 
të këtij Neni dhe Parimi 8 i Rekomandimit Nr. R (2000) 6 i Komitetit të Ministrave të 
Këshillit të Evropës për statusin e zyrtarëve publikë në Evropë.

18.  Me fjalë të tjera, për qëllime të interpretimit të Konventës, rëndësia ligjore e standardeve 
të të drejtave të njeriut e përcaktuar në traktatet dhe konventat e tjera nuk varet as nga 
numri i partive të tyre ratifikuese, as nga numri i shteteve anëtare të Këshillit të Evropës 
nga ata, as edhe nëse vetë Shteti përgjegjës t i ketë ratifikuar ato. Kështu, sipas ligjit 
evropian për të drejtat e njeriut, ligji i ashpër është thellësisht i ndërthurur me ligjin e 
butë.

19.  Interpretimi evolucionar i Konventës ka bërë gjithashtu që Gjykata të mbështesë 
arsyetimin e saj duke iu referuar normave që rrjedhin nga organet e tjera të Këshillit të 
Evropës, edhe pse ato organe nuk kanë asnjë funksion të përfaqësimit të Shteteve Palë në 
Konventë, qofshin mekanizmat mbikëqyrës apo organet e ekspertëve. Për të interpretuar 
fushën e saktë të të drejtave dhe lirive të garantuara nga Konventa, Gjykata ka përdorur, 
për shembull, punën e Komisionit Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI)459 
dhe Komisionit Evropian për Demokraci përmes Ligjit ( Komisioni i Venecias)460.

C.  Konsensusi Evropian si kuadri konceptual i normativitetit  (§§ 2122)

20.  Nga formulimi thelbësor i konsensusit Evropian në Tyrer nxirret një vizion i një 
demokracie diskutuese, ndërkombëtare në të cilën një shumicë ose përfaqësim 
përfaqësues i Palëve Kontraktuese në Konventë konsiderohet të flasë në emër të 
të gjithëve dhe kështu ka të drejtë të vendosë vullnetin e saj në partitë e tjera. Si një 
çështje e parimit kushtetues që udhëheq Këshillin e Evropës, konsensusi ç kyçet nga 
unanimiteti. Konsensusi si një vullnet gjenerali mund të ekzistojë edhe nëse jo të gjitha 
Palët Kontraktuese pajtohen në leximin e njëjtë të Konventës.461

Siç është treguar më lart, nuk mund të thuhet sot se etërit themelues nuk donin që kjo 
të ndodhte dhe se Shtetet janë zënë në angazhime që ata nuk bien dakord462. Argumenti 
tashmë i lodhur nga mungesa e pëlqimit të shtetit nganjëherë shoqërohet, si ana tjetër e 
monedhës, nga kritika jo më pak demode në lidhje me mungesën e legjitimitetit politik 
të Gjykatës për të interpretuar në mënyrë konstruktive Konventën, akoma më pak për të 
krijuar ligj463, duke përdorur ligjin e butë për të anashkaluar organet kompetente legjislative 
dhe për të prishur parimet e demokracisë, sundimit të ligjit dhe subsidiaritetit.464 Nën këtë 
fjalim është pothuajse pa ndryshim leitmotivi sovran i dubio pro mitius.

459   Rasti i parë ku Gjykata citoi një Rekomandim të Politikës së Përgjithshme të ECRI ishte Beard kundër Mbretërisë 
së Bashkuar [GC], nr. 24882/94, § 70, 18 janar 2001. Burimi i cituar ishte Rekomandimi Nr. 3: Luftimi i Racizmit 
dhe Intolerancës ndaj Romëve / Ciganëve.
460   Rasti i parë ku Gjykata citoi Komisionin e Venecias ishte Hirst kundër Mbretërisë së Bashkuar (Nr. 2), nr. 
74025/01, § 24, 30 mars 2004. Burimi i cituar ishte Kodi i Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore, miratuar nga 
Komisioni i Venecias në Sesionin e tij të 51-të Plenar (5-6 korrik 2002).
461  Është shumë simbolike që Gjykata të mbështetet në këtë shprehje historike dhe filozofike (volonté générale) në 
versionin francez të Demir dhe Baykara, cituar më lart, § 84. 
462   Shih më sipër, referenca 13
463   Shihni në këtë kritikë mendimin tim të bashkangjitur në Qendrën për Burime Ligjore në emër të Valentin 
Câmpeanu, përmendur më lart.
464  Është interesante të theksohet se një kritikë e ngjashme u trajtua nga Parlamenti Europian për përdorimin e ligjit 
të butë nga Komisioni, i cili është akuzuar për veprimin e ultra vires dhe zgjerimin e kompetencës së Bashkimit 
përtej parimit të atribuimit të kompensimit Rezoluta e Parlamentit e 4 shtatorit 2007 mbi implikimet institucionale 
dhe ligjore të përdorimit të instrumenteve «të butë» (2007/2028 (INI)). 
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21.  Preambula përcakton Konventën në sfondin e synimeve të përgjithshme të Këshillit 
të Evropës, me synimin për të krijuar “unitet më të madh” midis shteteve anëtare të 
saj, bazuar në “një kuptim të përbashkët dhe respektim të të drejtave të njeriut mbi të 
cilat ato varen”. Në Statutin e Këshillit të Evropës, gjuha e përdorur nuk bën vetëm 
një “unitet më të ngushtë midis të gjitha vendeve me mendje të njëjtë të Evropës”, 
por edhe një “organizate që do t’i sjellë shtetet evropiane në një shoqatë më të afërt”. 
Neni i parë i Statutit përcakton si qëllim të Këshillit “ të arrijë një unitet më të madh 
midis anëtarëve të tij me qëllim të ruajtjes dhe realizimit të idealeve dhe parimeve që 
janë trashëgimia e tyre e përbashkët dhe lehtësimin e përparimit të tyre ekonomik dhe 
shoqëror”. Në kuptimin e qartë të Statutit, realizimi i këtyre idealeve dhe parimeve 
garanton “marrëveshje dhe veprim të përbashkët” në të gjitha fushat e caktuara të jetës 
shoqërore (çështjet ekonomike, sociale, kulturore, shkencore, ligjore dhe administrative) 
dhe “në mirëmbajtjen dhe më tej të realizimit të drejtave të njeriut dhe lirive themelore”. 
Asnjë fjalë më e mirë nuk mund të shpallë përparësinë e detyrimeve të të drejtave të 
njeriut në të gjitha fushat e qeverisjes. Parimi në dubio pro persona nuk mund të gjente 
ndonjë formulim më të mirë. Përparimi social dhe ekonomik është i lidhur ngushtë me 
progresin e të drejtave të njeriut, duke përfaqësuar dy palë në të njëjtën monedhë.

22.  Duke qenë kështu, interpretimi evolucionar, konsensusi evropian dhe forcimi i ligjit 
të butë përbëjnë tre shtyllat e sistemit normativ evropian brenda të cilit pëlqimi nga 
ana e shtetit është i rëndësishëm. Duke u bazuar në këto shtylla që nga fillimi, dhe 
dhënia jetë nëpërmjet një përpjekjeje e përbashkët për “përparim ekonomik dhe social”, 
rendi ligjor i Këshillit të Evropës nuk mund të ngatërrohet me marrëveshjen tradicionale 
ndërkombëtare të egoizmit. Sovraniteti nuk është më i dhënë absolutisht, si në kohën 
e Westphalia, por është pjesë integrale e një komuniteti 465që shërben për të drejtat e 
njeriut.

Në këtë kontekst, Konventa nuk mund të interpretohet në dritën e “marrëveshjeve” 
(p.sh. traktatet)466 dhe bollëkut të madh të “veprimeve të përbashkëta” jo formalisht të 
detyrueshme, të kryera nga organet politike dhe teknike të Këshillit të Evropës467, të tilla 
si rekomandimet, udhëzimet dhe deklaratat e Komitetit të Ministrave.468 Për më tepër, 
vetë Konventa kërkon një qasje me mendje të hapur ndaj të drejtës ndërkombëtare dhe 
ligjit të butë, pasi ajo frymëzohet nga Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, 
siç thotë Preambula dhe mbetet e hapur për instrumente të tjera ligjore, vendore dhe 
ndërkombëtare, këto ofrojnë një mbrojtje më të mirë të të drejtave të njeriut (neni 53 i 

465   Në këtë pikë shih mendimin tim të bashkangjitur Sargsyan, përmendur më lart.
466   Ekzistojnë dy lloje të Traktateve të Këshillit të Evropës: traktatet e harmonizimit të cilat synojnë të arrijnë 
harmonizimin e legjislacionit kombëtar dhe traktateve të bashkëpunimit që synojnë lehtësimin dhe përmirësimin e 
bashkëpunimit ndërkombëtar ndërmjet agjencive kombëtare të zbatimit të ligjit (shih Bartsch, “Zbatimi i Traktateve 
të Përfunduara në Këshillin e Evropa “, në Jacobs dhe Roberts (eds), Efekti i Traktateve në të Drejtën Familjare, 
1987, fq.177;” Specifikimi dhe vlera e shtuar e acquis të ligjit të traktatit të Këshillit të Evropës “, Dokumenti i punës 
i përgatitur nga Z. Jeremy McBride , AS / Jur (2009) 40, 17 shtator 2009.
467   Siç e ka vënë vetë Gjykata në Soltysyak kundër Rusisë, nr. 4663/05, § 51, 10 shkurt 2011: “Gjykata përsërit 
qasjen e saj të vazhdueshme që merr parasysh instrumentet dhe raportet relevante ndërkombëtare, dhe në veçanti ato 
të organeve të Këshillit të Evropës, për të interpretuar garancitë e Konventës dhe për të përcaktuar nëse ekziston një 
standard i përbashkët evropian në këtë fushë “.
468   Për ligjin e Këshillit të Evropës, shih Kleijssen, «Vendosja e standardeve të Këshillit të Evropës në fushën e 
të drejtave të njeriut», në NJMK-Buletini: jaarg. 35, nr. 7 (nëntor-dhjetor 2010), f. 897-904; Benoit-Rohmer dhe 
Klebes, Ligji i Këshillit të Evropës - Drejt një zone ligjore pan evropiane, Strasburg: Këshilli i Evropës Shtypi, 
2005; Polakiewicz, Traktati në Këshillin e Evropës, Strasburg, Press Council of Europe, 1999. Siç është thënë nga 
Kleijssen, instrumente të butë ligjorë në Këshillin e Evropës «zakonisht miratohen nga të gjitha shtetet anëtare dhe 
në këtë mënyrë përfaqësojnë një pozicion të përbashkët evropian që i referohet «Kjo do të thotë se» marrëdhënia 
midis praktikës gjyqësore të Gjykatës dhe standardeve të tjera të Këshillit të Evropës nuk është qarkore, por mund 
të përshkruhet më mirë si një spirale, apo edhe si një simbiozë. «
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Konventës). Në përgjithësi, kjo gjerësi interpretuese diktohet nga letra dhe vetë natyra 
dhe qëllimi i vetë Konventës.

IV. Ligji i butë dhe sundimi i njohjes së Këshillit të Evropës (§§ 23 33)

A. Rregulli i njohjes së një komuniteti ndërkombëtar demokratik (§§ 23 26)

23.  Në ligjin Evropian për të Drejtat e Njeriut, ende ekziston një teori formale e burimeve 
të së drejtës. Bazuar në doktrinën që Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e ekspozon 
në raftet kontinentale të Detit të Veriut dhe në aktivitetet ushtarake dhe paramilitare 
dhe kundra aktvendimeve të Nikaragua (Nikaragua kundër Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës)469, Gjykata pranon se një dispozitë e traktatit mund të bëhet një ligj 
ndërkombëtar i zakonshëm, nëse plotësohen kushtet e mëposhtme: dispozita përkatëse 
duhet të jetë e një karakteri themelor të krijimit të normave të tilla që mund të konsiderohen 
si formë e bazës së sundimit të përgjithshëm të ligjit; duhet të ketë praktikë shtetërore 
korresponduese të përcaktuar dhe dëshmi të besimit se kjo praktikë është e detyrueshme 
nga ekzistenca e një shteti ligjor që kërkon atë (opinio juris sive necessitatis)470. Gjykata 
gjithashtu ka shprehur qëndrimin e saj mbi ekzistencën e normave të ashpra në të drejtën 
ndërkombëtare, siç është ndalimi i torturës471 ose ndalimi i genocidit472.

Megjithatë, siç është demonstruar, nuk ekziston një dallim i dyfishtë midis ligjit të 
vështirë dhe jo-ligjit, meqenëse e drejta evropiane për të drejtat e njeriut zhvillohet me 
anë të një burimi të pasur burimesh që nuk i ndajnë domosdoshmërisht karakteristikat 
klasike dhe formale të vështirësive ligj ndërkombëtar473. “Realizimi i mëtejshëm i të 

469   (Nikaragua kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës), Meritat, Aktgjykimi, Raportet e GJND-së, 1986, fq. 41-
44, §§ 71-78) dhe aktivitetet ushtarake dhe paramilitare në dhe kundër Nikaraguas (Nikaragua kundër Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës) faqe 98, § 186.
470   Shih në teorinë formale të gjykatave të burimeve të së drejtës, Vasiliauskas kundër Lituanisë [GC], nr. 35343/05, 
§§ 165-75, ECHR 2015; Perinçek kundër Zvicrës [GC], nr. 27510/08, §§ 266-68, ECHR 2015; Jones dhe të tjerë 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 34356/06 dhe 40528/06, §§ 88-94 dhe 202-215, GjEDNJ 2014; Hirsi Jamaa dhe 
të tjerë kundër Italisë [GC], nr. 27765/09, § 75, GjEDNj 2012; Van Anraat kundër Hollandës (vendim), nr. 65389/09, 
§§ 90-92, 6 korrik 2010; Kononov kundër Letonisë [GC], nr. 36376/04, §§ 203, 211, 215 dhe 221, GjEDNJ 2010, 
dhe mendimi i kundërshtueshëm në atë rast të gjyqtarit Kosta, i bashkuar nga gjyqtarët Kalaydjieva dhe Poalelungi; 
Medvedyev dhe të tjerë kundër Francës [GC], nr. 3394/03, §§ 65, 85 dhe 92, GjEDNJ 2010; Cudak kundër Lituanisë 
[GC], nr. 15869/02, § 66, GjEDNJ 2010; Stoll kundër Zvicrës [GC], nr. 69698/01, § 59, GjEDNJ 2007-V; Al-
Adsani kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 35763/97, §§ 61-66, GjEDNJ 2001-XI; dhe Banković dhe të tjerë 
kundër Belgjikës dhe të tjerë (vendim) [GC], nr. 52207/99, § 66, GjEDNJ 2001-XII. Në Jones dhe të tjerë, cituar më 
lart, § 198, Gjykata e konsideronte të drejtën gjyqësore të GJND-së të jetë “autoritative në lidhje me përmbajtjen 
e të drejtës ndërkombëtare zakonore”. Është argumentuar se një përshpejtim i caktuar i procesit të formimit të 
personalitetit, në dritën e doktrinës së GJND-së, mund të bënte të panevojshme ligjin e butë, por praktika gjyqësore 
e Gjykatës nuk e konfirmon këtë pikëpamje.
471   Al-Adsani, cituar më lart, § 61.
472   Jorgić kundër Gjermanisë, nr. 74613/01, § 68, KEDNJ 2007-III.
473   Tipologjia e këtyre formave është jashtëzakonisht e pasur. Ato përfshijnë marrëveshje ndërkombëtare jo-
konvencionale, si Akti Final i Helsinkit (shih, për shembull, Partia e Lirisë dhe Demokracisë (ÖZDEP) kundër 
Turqisë, nr. 23885/94, § 40, 8 dhjetor 1999); traktatet që nuk janë ratifikuar nga shteti i paditur (shih për shembull, 
Marckx, cituar më lart); deklaratat e organizatave ndërkombëtare, si Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut 
dhe Deklarata të tjera të Asamblesë së Përgjithshme (shih, p.sh., K.-H. W. kundër Gjermanisë [GC], nr 37201/97, § 
95, KEDNJ 2001-II); rezolutat dhe rekomandimet e organizatave ndërkombëtare, si ato të Asamblesë Parlamentare 
dhe të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës (shih, për shembull, Mosley kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
nr 48009/08, §§ 87, 119 dhe 124, 10 Maj 2011); Komentet e përgjithshme të organizatave ndërkombëtare, si ato 
të miratuara nga organet e traktateve të Kombeve të Bashkuara (shih, për shembull, Bayatyan kundër Armenisë 
[GC], nr. 23459/03, § 105, KEDNJ 2007); dhe kodet e sjelljes dhe udhëzimet e organizatave ndërkombëtare, si 
ato të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (shih, për shembull, Oluic kundër Kroacisë, nr.61260 / 08, § 60, 20 
maj 2010); komentet dhe studimet e OJQ-ve, si studimi i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq mbi të drejtën 
ndërkombëtare humanitare zakonore dhe komentet mbi konventat e Gjenevës (shih për shembull, Korbely kundër 
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drejtave të njeriut” kërkon një shkallë të caktuar të deformimit, pa braktisur teorinë 
formale të burimeve të së drejtës. Në fakt, në Strasburg nuk ka pasur kurrë një monopol 
të formalizmit në konstatimin e së drejtës ndërkombëtare.

24.  Megjithatë, deformimi i natyrshëm i së drejtës evropiane për të drejtat e njeriut nuk është 
sinonim i shpërbërjes nihiliste të ligjshmërisë dhe ekziston një arsye shumë themelore 
për këtë. Në rendin ligjor të Këshillit të Evropës, pëlqimi i shtetit është i përshtatur në 
kontekstin e një perspektive kozmopolit të universalitetit të të drejtave të njeriut dhe të 
një kuptimit dialogjik të trashëgimisë së përbashkët të vlerave të shoqërive evropiane.

25.  Në Këshillin e Evropës, sundimi i njohjes nuk është më një mekanizëm krijimi të 
normave474 të tipit Lotus, i orientuar nga pikëpamja shtetërore, e ngushtë dypalëshe, 
ekskluzivisht vullnetariste, nga lart poshtë, por një mekanizëm demokratik, i orientuar 
drejt individit, gjerësisht shumëpalëshe, qëllimisht konsensuale, mekanizëm për 
krijimin e normave nga poshtë-lart që përfshin shtetet evropiane dhe aktorë të tjerë 
jo-shtetërorë evropianë dhe jo-shtetërorë. Duke u zhdukur nga një jus inter-gentes i 
vjetërsuar, rendi ligjor i Këshillit të Evropës është bërë vërtet jus gentium, i bazuar në 
një sistem ligjvënës ndërkombëtar të marrë pjesë, llogaridhënës dhe shumëpalësh që 
nuk është ruajtja e Shteteve.475

Kozmopolitizmi lidh rendin juridik të Këshillit të Evropës me botën, po aq sa 
dialogu me urdhrat e brendshme evropiane, dhe sidomos me gjykatat e tyre kombëtare, 
e lidh atë me vlerat e shoqërisë evropiane. Meqenëse rendi normativ i Këshillit të 
Evropës tashmë i plotëson standardet e demokracisë, rregulli i njohjes së tij nuk është i 
lidhur me proceset vendim-marrëse demokratike në nivel vendor. Ligji i butë, i cili nuk 
kërkon ratifikimin formal të brendshëm, në asnjë rast nuk përjashtohet nga kontrolli 
demokratik brenda Këshillit të Evropës, i kryer nga Komiteti i Ministrave, Asambleja 
Parlamentare dhe përfundimisht Gjykata, si garant i legjitimuar politikisht i Konventës 
(nenet 19 dhe 22 të Konventës). Për më tepër, përfshirja e shteteve dhe aktorëve jo-
shtetërorë në ushtrimin e kompetencave ligjbërëse nuk është vetëm testament i parimit 
të subsidiaritetit, por në të vërtetë e përforcon natyrën demokratike të procesit dhe 
reagimin e politikës ndërkombëtare publike - duke e krijuar sistemin drejt popullit 
evropian.

E thënë ndryshe, rendi normativ evropian ekziston përtej shtetësisë sovrane, 
bilateralizmit dhe kundërshtueshmërisë. Meqenëse shteti nuk është i vetmi subjekt i 
mundshëm i aftë për të krijuar të drejtën ndërkombëtare, një teori shtetërore e burimeve 
të ligjit i hap rrugë një teorie demokratike të normativitetit.

26.  Shkalla e dukshme më e lartë e kompleksitetit të një rregulli të tillë të njohjes nuk duhet të 
keqkuptohet, duke sjellë një shkallë më të lartë pasigurie ligjore dhe si rrjedhim të thotë 
se vlera e sundimit të ligjit zvogëlohet ose zhduket krejtësisht. Nuk ka korrelacion të 
nevojshëm midis së mëparshmes dhe të fundit. Shkalla e sigurisë ligjore do të varet nga 
përmbajtja e ligjërimit ligjor476. Në një botë të ligjit të decentralizuar dhe të deformuar 

Hungarisë, nr 9174/02, §§ 50, 51 dhe 90, ECHR 2008), dhe raportet e individëve, si ato të Sekretarit të Përgjithshëm 
të Kombeve të Bashkuara (Korbely, cituar më lart, § 90). Ky rast i fundit është gjithashtu i shquar për shkak të 
rëndësisë së lartë të dhënë në opinionin shkencor në paragrafët 82 dhe 87.
474   Lotus “, Aktgjykimi Nr. 9, 1927, PCIJ, Seria A, Nr. 10, në f. 18: “Rregullat e ligjit që detyrojnë shtetet ... dalin 
nga vullneti i tyre i lirë ...”
475   Kjo nuk është një kërkesë e re (shih rolin e subjekteve të tjera në të drejtën ndërkombëtare, Riparimi për plagë 
të vuajtura në Shërbimin e Kombeve të Bashkuara, Mendimi Këshillëdhënës: Raport i ICJ 1949, fq.178, si dhe 
Lauterpacht, “rregullat e ligjit të detyruara per shtetet “, në Lauterpacht (ed.), Ligji Ndërkombëtar, Gazetat e 
mbledhura të Hersch Lauterpacht, vëllimi I: Punët e Përgjithshme, Cambridge, CUP, 1970, § 48).
476   Në këtë pikë shih mendimin tim të bashkëngjitur në Qendrën për Burime Ligjore në emër të Valentin Câmpeanu, 
përmendur më lart, dhe mesazhi i tij kryesor: ligjërimi ligjor dhe sidomos diskursit gjyqësor nuk është një instrument 
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ndërkombëtar, siguria ligjore është më shumë çështje e substancës sesa ajo e formës dhe 
procedurës, dhe sigurisht nuk është çështje e qëllimit pak a shumë transparent të palëve 
të interesuara. Guri i qartësisë së sigurisë ligjore nuk është as forma që përmbledh 
normën, as procedurën me të cilën krijohet norma, por padyshim substanca e normës. 
Kjo ndodh më shumë në një rend kushtetues, si ai i Këshillit të Evropës, ku sundimi i 
njohjes nuk është neutral dhe pa vlerë, por substancial dhe i ngarkuar me vlerën.

B.  Përkushtimi i madh për forcimin e ligjit të butë (§§ 27 30)

27.  Në vazhdën midis ligjit të ashpër dhe ligjit të butë, disa faktorë mund ta ngurtësojnë 
tekstin. Ashtu si një degradé normatif477, normativiteti gradual i tekstit rritet me numrin 
e këtyre faktorëve që janë të pranishëm dhe zvogëlohen me mungesën e tyre. Në këtë 
logjikë gradualiste, në fund të fundit është Gjykata që vendos “sa peshë” 478t’i atribuohet 
këtyre faktorëve forcues të ligjit të butë479.

28. Ligji i butë evropian për të drejtat e njeriut mund të ngurtësohet nga faktorë të caktuar 
që lidhen me procedurën e marrjes së rregullave ose me procedurën e aplikimit të 
rregullave. Këto janë “tulla në një mur normativiteti”480.

Së pari, gjuha përshkruese e miratuar në një tekst ose etiketë të bashkangjitur në 
instrument është tregues i natyrës së saj normative. Një tekst me një gjuhë ose etiketë 
përshkruese duhet të lexohet, në parim, si një tekst i përcaktimit të standardeve, i cili 
shkon përtej një deklarate thjesht deklarative ose një pohimi thjesht programatik.

Së dyti, shkalla e saktësisë gjuhësore dhe saktësia e përmbajtjes së tekstit është një 
tregues i qartë i natyrës së tij normative. Sa më e saktë të jetë terminologjia e tekstit dhe 
përmbajtja më e saktë e tij, aq më e fortë është kërkesa e saj normative481. Një përshkrim 
i hollësishëm i asaj që rregullohet flet në favor të një ligji të ashpër, i cili nuk lë hapësirë   
për zonat gri.

Së treti, ekzistenca e travaux préparatoires, raportet shpjeguese dhe komentet, me 
një diskutim të plotë të shkaqeve dhe pasojave të zgjedhjeve të politikave të bëra, rrit 
densitetin normativ të tekstit.

Së katërti, kompleksiteti i procedurës së diskutimit, duke përfshirë edhe modelin 
e votimit, është një faktor i forcimit shtesë482. Pranimi i gjerë i tekstit ka tendencë të 
legjitimojë kërkesën e saj normative.

Real politik i orientuar drejt interesit. Opinioni i tanishëm mbi burimet e ligjit duhet të lexohet në dritën e reflektimeve 
të mia në rastin Câmpeanu për argumentimin ligjor.
477   Pellet, “Le droit ‘dhe” ivraie -plaidoyer pour l’ivraie “, në ofertat e Mélanges në Charles Chaumont, Le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. Méthodes d’analyze du droit international (1984), f. 488.
478   Ideja e një normativiteti të shklallëzuar në të drejtën ndërkombëtare është pranuar si në të drejtën ndërkombëtare 
të përgjithshme (shih dispozitat mbi jus cogens të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve, nenet 53 dhe 64), 
dhe në vetë Konventën, neni 15
479   Tanase kundër Moldavisë [GC], nr. 7/08, § 176, GjEDNJ 2010.
480   Shprehja vjen nga Klabbers, “Reflektimet mbi të drejtën e butë ndërkombëtare në një botë të privatizuar”, në 
Vjetorin finlandez të së Drejtës Ndërkombëtare, vëllimi XVI (2005), f. 322
481   E njëjta gjë mund të thuhet edhe për disa dispozita të ligjit të fortë, si dispozita të traktateve të një natyre 
programatike lidhur me detyrimin për të ndërmarrë hapa «deri në maksimum të burimeve të saj të disponueshme» 
drejt realizimit të plotë të të drejtave ekonomike dhe sociale (shih mendimin tim të veçantë në Konventën 
Markin kundër Rusisë [GC], 30078/06, GjEDNj 2012), ose detyrimin për të bashkëpunuar në mirëbesim ose për 
t’u konsultuar së bashku (Interpretimi i Marrëveshjes së 25 marsit 1951 midis OBSH-së dhe Egjiptit, Opinioni 
Këshillëdhënës , Raportet e ICJ 1980, fq. 95, § 48).
482   Rafti Kontinental i Detit Egje, Gjykimi. Raportet e GJND-së 1978, f. 39, § 96, dhe Zhdërvimit Detar dhe Pyetjeve 
Territoriale ndërmjet Katarit dhe Bahrejnit, Jurisdiksioni dhe Pranueshmëria, Aktgjykimi, Raportet e ICJ 1994, f. 
121, § 23: me qëllim që të konstatohet nëse është arritur një marrëveshje ndërkombëtare, “Gjykata duhet të ketë 
parasysh, mbi të gjitha, kushtet e saj aktuale dhe rrethanat e veçanta në të cilat është hartuar”.
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E pesta, publiciteti i gjerë i dhënë në tekstin normativ kërkon të sigurojë 
ndërgjegjësimin e përgjithshëm dhe pajtueshmërinë efektive nga adresimet e tij.

Së gjashti, delegimi i autoritetit për interpretimin dhe zgjidhjen e konflikteve në një 
trup të tretë të pavarur dhe ekzistenca e mekanizmave përcjellës forcojnë detyrimin e 
pajtueshmërisë483. Mosrespektimi i normave mund të ketë jo vetëm një kosto reputacion 
politik, por edhe pasoja të tjera negative, të tilla si një detyrim për të justifikuar apo edhe 
për të ndryshuar sjelljen e shkelur dhe për të siguruar mjete juridike484. Mekanizmat e 
llogaridhënies përforcojnë forcën kundër-faktike të tekstit normativ.

Së shtati, dhe së fundi, praktika e mëvonshme që konfirmon ose zhvillon standardet 
e përcaktuara në tekst485, përforcon funksionin e përcaktimit të standardit të tekstit. Edhe 
para se të arrijnë pikën e kristalizimit të së drejtës zakonore, përsëritja e ligjit të butë 
nga autoritetet e njëjta ose të ndryshme publike e ngurtëson kërkesën e saj normative486. 
Megjithëse akumulimi i instrumenteve jo-ligjorë nuk mund të krijojë ligjërisht të 
drejtën ndërkombëtare, shfaqja e jurisë së opinio-s, nëse shoqërohet me faktorë të tjerë 
të forcimit, mund ta shndërrojë këtë të fundit në të parën, duke e rrëshqitur shkallën 
e normativitetit ndërkombëtar dhe duke integruar kështu atë në sistemin normativ të 
detyrueshëm të Këshillit të Evropës.

29.  Gjykata i konsideron këto faktorë ngurtësim të mocionit të saj, edhe pse palët nuk i kanë 
thirrur ato në paditë e tyre, ose nuk kanë ndodhur pas fakteve të ankimuara487. Po ashtu 
thuhet se, në sytë e Gjykatës, ato nuk janë një fakt, që duhet konsideruar si një realitet 
thjesht sociologjik, por një burim i jurisë, i nënshtruar parimit jura novit curia.

 30. Pasi është ngurtësuar nga një ose më shumë nga faktorë të  sipërpërmendur, ligji i butë 
prodhon të njëjtat efekte ligjore si ligji i fortë, pavarësisht nga mungesa e kërkesave 
formale dhe procedurale të këtij të fundit. Ligji i butë i forcuar është në një nivel me 

483   Kleijssen, cituar më lart, f. 899: “Instrumentet e tilla mund të parashikojnë një mekanizëm” pasues “në të cilin 
Komiteti i Ministrave mund t’u kërkojë shteteve anëtare ta informojnë atë për masat e marra për zbatimin e këtij 
rekomandimi. Kjo është një masë që është përdorur në të gjitha rekomandimet më të fundit të Këshillit të Evropës 
në fushën e të drejtave të njeriut, në mënyrë që të sigurojnë që instrumentet e tilla të bëhen një burim konkret 
referimi për veprim në shtetet anëtare “. Në të vërtetë, ai vazhdon: “Pika e parë që duhet të bëjmë është që Këshilli i 
Evropës shpenzon shumë më tepër burime për monitorimin e të drejtave të njeriut sesa për vendosjen e standardeve 
të të drejtave të njeriut, që pasqyron prioritetin e lartë që i bashkëngjitet monitorimit dhe zbatimit të standardeve”. 
Ndikimi i këtyre mekanizmave të monitorimit, duke përfshirë edhe KPT-në, për shtetet anëtare, shih “Ndikimi 
praktik i mekanizmave monitorues të Këshillit të Evropës në përmirësimin e respektimit të të drejtave të njeriut 
dhe sundimit të ligjit në shtetet anëtare”, Drejtoria e Përgjithshme e të Drejtave të Njeriut dhe Çështjeve Ligjore 
i Këshillit të Evropës, 2014, f. 16-56, dhe sidomos f. 32-35; dhe Benoît-Rohmer, “Mekanizmat e mbikëqyrjes së 
angazhimeve të anëtarëve dhe autoriteteve të Këshillit të Evropës”, në Haller et al, Ligji në Europën e Madhe, 2000; 
dhe de Vel dhe Markert, “Rëndësia dhe dobësitë e Konventave të Këshillit të Evropës dhe të Rekomandimeve të 
adresuara nga Komiteti i Ministrave në shtetet anëtare”, në Haller et al, cituar më lart. Mekanizmat e monitorimit 
që nuk janë themeluar nga një traktat, mbështeten të paktën në një farë mase në standardet e bazuara në traktate, 
si ato të Konventës, ose në angazhimin më të përgjithshëm në nenin 3 të Statutit të Këshillit të Evropës (McBride, 
cituar më lart, § 54).
484  Këto detyrime janë pranuar edhe për angazhime të pastra politike. Në Rezolutën e saj mbi Tekstet Ndërkombëtare 
të Importit Ligjor në Marrëdhëniet e Ndërsjella të Autorëve të tyre dhe Teksteve të Pa Import të tillë, më 29 gusht 
1983, Instituti i së Drejtës Ndërkombëtare konkludoi si më poshtë: “Shkelja e angazhimeve thjesht politike e 
justifikon partinë e dëmtuar në përdorimin e të gjitha mjetet brenda kompetencave të saj për t’i dhënë fund ose 
për të kompensuar pasojat ose dëmtimet e tij të dëmshme, përderisa këto mjete nuk janë të ndaluara nga e drejta 
ndërkombëtare. “A fortiori, mund të kërkohet mjete juridike për dëmin e shkaktuar nga shkelja e ligj i butë. 
485   Kjo nuk do të thotë që ligji ekziston vetëm deri në masën me të cilën është respektuar. Qasja e tillë e bazuar në 
ndikime në konstatimin e ligjit është shumë e rreptë, pasi vendos karrocën përpara kalit.
486   Shih Demir dhe Baykara, cituar më lart, §§ 48-52, dhe Bayatyan kundër Armenisë, cituar më lart, §§ 46-49, dhe 
kontrast Stummer kundër Austrisë [GC], nr. 37452/02, §§ 105-106, GjEDNJ 2011.
487  Të dy gjykatësit Zagrebelsky në mendimin e tij të bashkangjitur në vendimin Demir dhe Baykara, të cituar më 
lart, dhe Gjyqtari Gyuljanjan në mendimin e saj në Bayatjan, cituar më lart, theksoi faktin se instrumentet e butë të 
ligjit të përdorura nga shumica janë prodhuar pas fakteve të ankimuara. 
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ligjin ndërkombëtar të detyrueshëm. Së pari, ligji i butë i ngurtësuar ka një efekt të 
drejtë, kështu që çdo shtet që vepron në përputhje me ligjin e butë të ngurtësuar nuk 
mund të kryejë një veprim ndërkombëtarisht të paligjshëm dhe mund ta tërheqë atë para 
një gjykate ose një arbitri. Së dyti, ligji i butë i ngurtësuar është një detyrim imperativ, 
përbërja e të cilit përbën një veprim ndërkombëtarisht të paligjshëm. Së treti, ligji i 
butë i ngurtësuar gjithashtu ka një efekt abrogues në ligjin tjetër konfliktual. Së katërti, 
ligji i butë i ngurtësuar nuk mund të zbutet. Sapo të ketë kaluar pragun e ligjit, nuk ka 
kthim prapa. Zbutja e ligjit ka kufizimin e saj në forcën kushtetuese të Konventës dhe 
protokollet e saj. Tani do ta çoj këtë linjë argumentimi një hap më tej.

C.  Ndalimi kushtetues për zbutjen e ligjit të fortë (§§ 31 33)

31.  Ka një paralajmërim të madh për njohjen e rolit të ligjit të butë në ligjin evropian për të 
Drejtat e Njeriut. Le të mos ketë keqkuptime: autoriteti evropian i të drejtave të njeriut 
siç është paraqitur në Konventë dhe protokollet shtesë është një ligj i fortë dhe autoriteti 
për interpretimin e tyre i delegohet një organi të tretë të pavarur, Gjykatës. Ky është një 
ligj shumë i vështirë dhe nuk përkulet në mënyrë të këndshme ndaj kërkesave politike 
dominuese, pavarësisht nga madhësia e shumicës së kërkuar, që mbizotëron edhe mbi 
ligjin kushtetues në konflikt të Shteteve anëtare të Këshillit të Evropës488.

32.  Vendimi i rendit juridik evropian vendos një ndalesë absolute në zbutjen e ligjit. E drejta 
Evropiane e të Drejtave të Njeriut nuk mund të zbutet. Zbutja e së drejtës ekzistuese 
ndërkombëtare të ashpër do të ishte e barabartë me anashkalimin e obligimeve të 
detyrueshme ndërkombëtare. Kjo dukshëm do të përbënte një shmangie mashtruese 
të së drejtës ndërkombëtare, duke mposhtur qëllimin e Konventës dhe qëllimin e 
Këshillit të Evropës. Gjatë zbatimit të Konventës dhe të vendimeve të Gjykatës, si çdo 
marrëveshje tjetër dhe veprime të përbashkëta të Këshillit të Evropës, shtetet anëtare 
kanë një detyrim të detyrueshëm të “bashkëpunojnë sinqerisht dhe në mënyrë efektive 
në realizimin e qëllimit të Këshillit”, siç përcaktohet në Nenin 3 të Statutit të Këshillit 
të Evropës. Nëse nuk përmbush detyrimin e tij të nenit 3, çdo shtet anëtar mund të 
pezullohet nga të drejtat e tij të përfaqësimit dhe të kërkojë nga Komiteti i Ministrave të 
tërhiqet sipas nenit 7 të Statutit; dhe nëse një anëtar i tillë nuk pajtohet me këtë kërkesë, 
Komiteti mund të vendosë që ai të pushojë së qenuri anëtar i Këshillit që nga data e 
përcaktuar nga Komiteti.

33.  Prandaj, ligji i butë nuk duhet të jetë një mjet i konsideratave politike për të holluar 
ose minuar forcën ligjore të detyrimeve ekzistuese të vështira. Në praktikë, ligji i 
detyrueshëm dhe dallimi konceptual jo-detyrues jo-ligjor ende mban shumë ujë. Në 
ligjin evropian për të Drejtat e Njeriut, vizatimi i linjës ndërmjet ligjit dhe jo-ligjit është 
i qartë në mënyrë që të pengohet zvogëlimi i një norme detyruese të ligjit të ashpër 
ndaj ligjit të butë. Linja kufitare është e paqartë vetëm për të përmirësuar një normë jo 
detyruese të ligjit të butë në ligjin e ashpër.

Me pak fjalë, marrëdhënia mes ligjit të ashpër dhe të butë në të drejtën evropiane të 
të drejtave të njeriut është një rrugë e vetme: ku ekziston një ligj i fortë, ligji i butë mund 
ta pasurojë, por nuk mund ta dobësojë atë. Po të ishte ligji i butë për të dobësuar ligjin 
ekzistues të fortë, do të ishte mashtrim, një shkelje e pragut normativ evropian për të 
drejtat e njeriut dhe kështu një fenomen patologjik i normativitetit ndërkombëtar. Ligji 

488  Shih mendimin tim të përbashkët të ndarë, me Gjyqtarin Dedov, të bashkangjitur në Baka kundër Hungarisë 
[GC], nr. 20261/12, 23 Qershor 2016, dhe mendimi im i veçantë i bashkangjitur Fabris kundër Francës [GC], nr. 
16574/08, KEDNJ 2013. 
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i butë është një nga mënyrat në të cilat zhvillimi i ligjit evropian mund të ndodhë, jo në 
një mënyrë në të cilën ajo regresohet.

Kur nuk ekziston një ligj i fortë, nuk ekziston asnjë lidhje mes dy poleve dhe ligji 
i butë mund të ushtrojë vetëm kërkesën e tij normative, në përputhje me faktorët e 
forcimit përkatës që ai parashtron.

Pjesa e Dytë(§§ 3459)

V.  Forcimi i ligjit të burgjeve (§§ 34 42)

A. Gjerësisht në botë (§§ 34 38)

34.  Asnjë organizatë lokale ose organizatë ndërkombëtare nuk ka bërë aq shumë për 
zhvillimin e ligjit të burgjeve si Këshilli i Evropës dhe veçanërisht Komiteti i 
Ministrave dhe Komiteti i tij për Parandalimin e Torturës. I përbërë nga ekspertë të 
pavarur, Komiteti është i ngarkuar me zbatimin e standardeve të ligjit të burgjeve në 
çdo vend të paraburgimit në Evropë dhe gjetkë, nën juridiksionin e çdo shteti anëtar të 
Këshillit të Evropës489. Rezolutat dhe rekomandimet e Komitetit të Ministrave, Raportet 
e Përgjithshme të KPT-së dhe standardet e KPT-së490 janë burime të shquara të ligjit 
të butë të Këshillit të Evropës në këtë fushë. Gjuha e tyre është padyshim përshkruese 
(“standardet”, “rregullat”) dhe teknikisht rigoroz. Përmbajtja e tyre shkëlqen në 
saktësi. Normalisht, raporte shpjeguese ose komentarë e pasurojnë përmbajtjen 
normative të rregullave të përcaktuara në tekst. Puna përgatitore e ekspertëve, duke 
siguruar një vizion multi disiplinor të çështjeve përkatëse, ofron një bazë solide për 
zgjedhjet e politikave të bëra nga një vendim unanim i të gjithë aktorëve. Shpërndarja 
e gjerë e këtyre standardeve nxit përputhjen efektive të shteteve anëtare të Këshillit të 
Evropës. Këto nuk janë virtuale, de lege ferenda ose standarde, por instrumente me të 
vërtetë normative që “ofrojnë udhëzime në lidhje me qasjen që duhet të merret për të 
interpretuar” Konventën491.

35.  Gjykata vetë ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se, pavarësisht nga natyra e tyre 
jo-detyruese, ajo i jep “rëndësi të konsiderueshme” ose “peshë të madhe” këtyre 
instrumenteve normative”, të cilat rregullisht merren parasysh nga Gjykata në shqyrtimin 
e çështjeve që kanë të bëjnë keqtrajtim”492. Në kundërshtim me Rezolutën 76 (2) të 

489   KPT u krijua sipas Konventës Evropiane të Këshillit të Evropës për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose 
Ndëshkimit Çnjerëzor ose Poshtërues (Konventa e KPT-së), e cila hyri në fuqi në vitin 1989. Konventa e KPT-së 
është ratifikuar nga të 47 shtetet anëtare të Këshilli i Evropës.
490  KPT-ja harton një Raport të Përgjithshëm mbi aktivitetet e tij, i cili publikohet një herë në vit. Në një numër 
të Raporteve të saj të Përgjithshme, KPT ka përshkruar disa nga çështjet thelbësore që ajo ndjek gjatë kryerjes 
së vizitave në vendet e privimit të lirisë. Në këtë mënyrë, KPT-ja jep një indikacion të qartë përpara autoriteteve 
kombëtare të pikëpamjeve të saj lidhur me mënyrën në të cilën personat e privuar nga liria duhet të trajtohen. 
Seksionet e hartuara deri më tani kanë të bëjnë me mbajtjen e policisë, burgosjen, trajnimin e personelit të zbatimit 
të ligjit, shërbimet e kujdesit shëndetësor në burgje, shtetasit e huaj të ndaluar nën legjislacionin e huaj, vendosjen e 
pavullnetshme në institucionet psikiatrike dhe të miturit e gratë e privuara nga liria. Ato janë mbledhur së bashku në 
një dokument të quajtur “Standardet e KPT-së”.
   Shih, mutatis mutandis, Manole dhe të tjerët kundër Moldavisë, nr. 13936/02, §§ 102, 107, KEDNJ 2009. 
491   Shih, mutatis mutandis, Manole dhe të tjerë kundër Moldavisë, nr. 13936/02, §§ 102, 107, GjEDNJ 2009.
492   Shih Meier kundër Zvicrës, nr. 10109/14 § 78, 9 Shkurt 2016: “rëndësia e konsiderueshme”; Harakchiev dhe 
Tolumov kundër Bullgarisë, nr. 15018/11 dhe 61199/12, §§ 204 dhe 264, ECHR 2014 (ekstrakte): “rëndësi të 
konsiderueshme”, e cila gjithashtu i referohet raportit të njëmbëdhjetë të përgjithshëm të KPT-së dhe raportit të 
njëzet e një të përgjithshëm; Sławomir Musiał kundër Polonisë, nr. 28300/06, § 96, 20 janar 2009: “Rëndësia e këtij 
rekomandimi”, Dybeku kundër Shqipërisë, nr. 41153/06, § 48, 18 dhjetor 2007: “rëndësia e këtij rekomandimi”; 
Rivière kundër Francës, nr. 33834/03, § 72, 11 korrik 2006: “grand poids”. Në Shtukaturov kundër Rusisë, nr. 
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Komitetit të Ministrave lidhur me trajtimin e të burgosurve afatgjatë, Rekomandimi nr. R 
(87) 3 i Komisionit të Ministrave,493 EPR (i rishikuar dhe rifreskuar me Rekomandimin 
Rec (2006) 4942), Rekomandimi Nr R (98) 7 i Komitetit të Ministrave të shteteve anëtare 
lidhur me aspektet etike dhe organizative të kujdesit shëndetësor në burg, Rekomandimi 
Rec (99) 4 parimet në lidhje me mbrojtjen ligjore të të rriturve të paaftë, Rekomandimi 
2003 (23) mbi administrimin nga administratat e burgjeve të dënimit me burgim të 
përjetshëm dhe të burgosurve të tjerë afatgjatë dhe Rezoluta 2010 (2014) e Asamblesë 
Parlamentare e Këshillit të Evropës për drejtësi për të mitur: nga retorika në realitet.495

36.  Në paragrafët 113 dhe 141 të vendimit, shumica largohet nga kjo perspektivë. Ata nuk 
mendojnë më se standardet e KPT-së kanë “rëndësi të konsiderueshme” ose “peshë 
të madhe”, por vetëm pohojnë se Gjykata “mbetet e vëmendshme ndaj standardeve 
të hartuara nga KPT”. Në mënyrë të hapur, shumica e zvogëlon rëndësinë e punës së 
KPT-së. Ky është një hap i keq për mbrojtjen e të burgosurve dhe personave të tjerë në 
paraburgim në Evropë. Por kjo nuk është e gjitha.

37.  Zgjedhja normative e Komitetit të Ministrave duhet të shihet në sfondin e forcimit të 
ligjit të butë të burgut në Evropë dhe në mbarë botën, një pikë që shumica dështon të 
marrë në konsideratë.

Në mbarë botën, ka pasur një përpjekje të vazhdueshme të Kombeve të Bashkuara 
dhe organizatave dhe organizmave të tjerë ndërkombëtare për të zgjeruar fushën dhe 
për të përforcuar saktësinë e Rregullave Minimale Standarde të 1957 për Trajtimin e të 
Burgosurve, përkatësisht duke miratuar Rregullat Minimale të Standardeve të OKB-së 
për Administratën e vitit 1985 të Drejtësisë për të Mitur (Rregullat e Beijing496), Organi i 
Parimeve të OKB-së për Mbrojtjen e të gjithë Personave të vitit 1988, nën çfarëdo forme 
të paraburgimit ose burgosjes497, Rregullat e Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e 
Lirisë së Miturve (Rregullat e Havanës)498, 1990 Udhëzimet e OKB-së për parandalimin 
e delikuencës së të miturve (Udhëzimet e Rijad)499, deklaratën e Stambollit të vitit 

44009/05, § 95, 27 Mars 2008: “Megjithëse këto parime nuk kanë forcë ligjore për këtë Gjykatë, ato mund të 
përcaktojnë një standard të përbashkët evropian në këtë fushë”. Në Volkan Özdemir kundër Turqisë, nr. 29105/03, § 
39, 20 tetor 2009: “marrë parasysh rregullisht nga Gjykata.”
493   Në rastin e parë të S. v. Zvicrës, nr. 12629/87, § 48, 28 Nëntor 1991, Gjykata vendosi që e drejta e të akuzuarit 
për të komunikuar me avokatin e tij nga dëgjimi i një personi të tretë ishte pjesë e kërkesave themelore të një procesi 
të rregullt gjyqësor në një shoqëri demokratike dhe që pasoi nga neni 6 § 3 (c) të Konventës, në bazë të nenit 93 të 
Rregullave Minimale Standarde për Trajtimin e të Burgosurve, të bashkangjitur në Rezolutën (73) 5 të Komitetit të 
Ministrave, të cilat e përcaktojnë atë të drejtë
494   Shih Enea kundër Italisë [GC], nr. 74912/01, § 101, GjEDNJ 2009: “Megjithëse ky Rekomandim nuk është 
ligjërisht i detyrueshëm për shtetet anëtare, shumica e tyre njohin se të burgosurit gëzojnë shumicën e të drejtave të 
cilave u referohet dhe sigurojnë rrugët e apelimit kundër masave që kufizojnë ato të drejta.”
495  Përveç kësaj, Gjykata ka përdorur raportet kombëtare të KPT-së si burime të besueshme dhe të paanshme të 
informacionit faktik mbi gjendjen e burgjeve dhe qendrave të paraburgimit, që nga Amuur kundër Francës (19776/92, 
§ 28, 25 qershor 1996) dhe Aerts k. Belgjikës (30 korrik 1998, § 42, Raportet e aktgjykimeve dhe vendimeve 1998-
V). Megjithëse KPT nuk është organ hetues, raportet e tij janë elementë të rëndësishëm në përshkrimin e situatës në 
terren në Shtetet Evropiane. 
496  Miratuar me Rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme 40/33 të datës 29 nëntor 1985. Gjykata i përmendi së pari 
ato në V. kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 24888/94, § 73, 16 dhjetor 1999: “Rregulli 4 i Rregullave të Bejing, 
të cilat megjithëse nuk janë ligjërisht të detyrueshme, mund të japin disa tregues të ekzistencës së një konsensusi 
ndërkombëtar, nuk specifikon moshën në të cilën duhet të përcaktohet përgjegjësia penale thjesht fton Shtetet të mos 
e rregullojnë atë shumë të ulët “. 
497  Miratuar me Rezolutën 43/173 të Asamblesë së Përgjithshme të 9 Dhjetorit 1988. Gjykata i përmendi së pari ato 
në Brannigan dhe McBride kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 14553/89, § 61, 26 maj 1993. 
498   Miratuar nga Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme 45/113 të 14 dhjetorit 1990. Cituar nga Gjykata në Blokhin 
kundër Rusisë [GC], nr. 47152/06, § 87, 23 mars 2016. Referenca e parë është bërë në një mendim të veçantë në 
Ertuş kundër Turqisë, nr. 37871/08, 5 nëntor 2013.
499   Miratohet nga Rezoluta 45/112 e Asamblesë së Përgjithshme të 14 dhjetorit 1990. Cituar nga Gjykata në Blokhin, 
përmendur më lart, § 88. Referenca e parë është bërë në një mendim të veçantë në Ertus, përmendur më lart.
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2007 mbi përdorimin dhe efektet e izolimit të vetmuar500, Rregullat e OKB-së 2010 
për Trajtimin e Grave të burgosura dhe Sanksionet për mos Kujdestarinë për Gratë e 
dhunuara (Rregullat e Bangkokut501) , dhe, së fundmi, versioni i ri, shumë më i detajuar 
i Rregullave Minimale Standarde (Rregullat Mandela të vitit 2015502).

Më 10 dhjetor 1984 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi 
Konventën kundër Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Mizor, Çnjerëzor ose 
Poshtërues. Komiteti kundër Torturës, i përbërë nga 10 anëtarë të pavarur dhe i ngarkuar 
me kompetenca të gjera të shqyrtimit dhe hetimit, është themeluar në përputhje me 
nenin 17 të asaj Konvente dhe filloi të funksionojë më 1 janar 1988.

38.  Kjo përpjekje është emuluar në nivel rajonal, me Deklaratën Kampala të vitit 1996 mbi 
kushtet e burgjeve në Afrikë503, Deklaratën e Arusha të vitit 1999 mbi Praktikën e Mirë 
të Burgjeve504, Deklaratën Ouagadougou të vitit 2002 dhe Planin e Veprimit për Ngritjen 
e Burgjeve dhe Reformat Penale në Afrikë,505 EPR 2006 e rishikuar dhe Parimet dhe 
Praktikat më të Mira të vitit 2008 për Mbrojtjen e Personave të Privuar të Lirisë në 
Amerikë506.

B.  Në Këshillin e Evropës (§§ 3942)

39.  Përforcimi i ligjit të butë të burgut është veçanërisht i dukshëm në Evropë. Shumica nuk 
marrin parasysh faktin se EPR-ja e rishikuar në vitin 1987 dhe raporti shpjegues nuk 
kanë të bëjnë me hapësirën e duhur personale në qelitë individuale dhe akomodimin507 
me shumë banesa në burgje, por revizioni EPR i vitit 2006 e ka plotësuar atë lak, duke 
siguruar se Komentari i Rregullës 18 është një tregues i qartë i standardeve normative 
për burgjet evropiane përgjatë linjave të punës së mëparshme të KPT-së. Qëllimi i këtij 
ushtrimi, le të mos harrojmë, ishte të “forconim” rregullat rreth akomodimit, siç thotë 
vetë Komentari508.

500   Miratuar nga një grup pune prej 24 ekspertësh ndërkombëtarë më 9 dhjetor 2007, i bashkëngjitur raportit të 
përkohshëm të Raportuesit Special të Këshillit për të Drejtat e Njeriut mbi torturën dhe trajtimin ose dënimin e egër, 
çnjerëzor ose poshtërues Manfred Nowak, të 28 korrikut 2008. Raportuesi Special e konsideroi atë “një mjet të 
dobishëm për të promovuar respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të të paraburgosurve”. Kohët e fundit u citua nga 
Gjykata në Babar Ahmad dhe të Tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 
dhe 67354/09, § 120, 10 prill 2012.
501   Miratuar me Rezolutën 65/229 të Asamblesë së Përgjithshme më 21 dhjetor 2010. U përmend kohët e fundit në 
Korneykova dhe Korneykov kundër Ukrainës, nr. 56660/12, § 91, 24 mars 2016. Referenca e parë është bërë në një 
mendim të veçantë në Khoroshenko kundër Rusisë [GC], nr. 41418/04, ECHR 2015.
502   Miratuar unanimisht nga Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme 70/175 më 17 dhjetor 2015.
503   Miratuar me konsensus në shtator 1996 nga 133 delegatë nga 47 vende, duke përfshirë 40 vende afrikane, të cilat 
u takuan në Kampala, Uganda. Në takim morën pjesë Presidenti i Komisionit Afrikan për të Drejtat e Njeriut dhe 
të Popujve, Ministrat e Shtetit, Komisionerët e Burgjeve, Gjyqtarët dhe organizatat ndërkombëtare, rajonale dhe 
kombëtare joqeveritare të përfshira në kushtet e burgjeve.
504   Aprovuar nga Shërbimet e Burgjeve në Afrikën Qendrore, Lindore dhe Jugore (CESCA), në Arusha, Tanzani, 
23-27 Shkurt 1999.
505   Miratuar nga konferenca e dytë pan-afrikane mbi burgun dhe reformën penale në Afrikë, mbajtur në Ouagadougou, 
Burkina Faso, 18-20 shtator 2002
506   OEA / Ser / L / V / II.131 doc. 26. Komisioni Ndër-Amerikan për të Drejtat e Njeriut Rezoluta 1/08, Parimet dhe 
praktikat më të mira për mbrojtjen e personave të privuar nga liria në Amerikë, 13 mars 2008, nr. 1/08.
507   Rekomandimi Nr (87) 3 i miratuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës më 12 shkurt 1987 dhe 
memorandum shpjegues. Në versionin e vitit 1987, referenca e vetme për ndarjen e hapësirës në tokë për të burgosurit 
ishte në Rregullën 15 (“Akomodimi i parashikuar për të burgosurit, dhe në veçanti të gjitha banesat me gjumë, duhet 
të përmbushë kërkesat e shëndetit dhe higjienës, duke u kushtuar vëmendje të duhur klimës kushtet, veçanërisht 
përmbajtja kubike e ajrit, sasia e arsyeshme e hapësirës, ndriçimi, ngrohja dhe ventilimi “), i cili u shpjegua si më 
poshtë:” Është e dëshirueshme që specifikimet standarde të hartohen në nivel kombëtar për të përmbushur kërkesat 
e këtij rregulli sipas rrethanave dhe praktikës lokale “.
508   Mjaft elokuent, Komentari i Rregullës 18 fillon kështu: “Kjo Rregull ka të bëjë me strehimin. Zhvillimet në 
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40.  Më keq akoma, shumica nuk duket se kujdesen për faktin se qëndrimi i KPT-së u 
konfirmua politikisht në nivelin më të lartë brenda Këshillit të Evropës, nga organi i tij 
drejtues, Komiteti i Ministrave509. Shumica e injorojnë faktin se Komentari i Rregullës 
18 të EPR-së mori në bord, në letrën, standardet e KPT-së në hapësirën minimale 
në akomodimin me shumë banesa në burgje. Vlen të kujtojmë përmbajtjen e këtij 
Komentari510:

“Rregulla 18 përfshin disa elemente të reja. E para, në Rregullën 18.3, ka për qëllim 
t’i detyrojë qeveritë të deklarojnë me anë të standardeve kombëtare të veçanta specifike, 
të cilat mund të zbatohen. Standarde të tilla do të duhej të plotësonin konsiderata më të 
gjera për dinjitetin njerëzor, si dhe ato praktike të shëndetit dhe higjienës. KPT, duke 
komentuar kushtet dhe hapësirën në dispozicion në burgje në vende të ndryshme ka 
filluar të tregojë disa standarde minimale. Këto konsiderohen 4m2 për të burgosurit 
në strehim të përbashkët dhe 6m2 për një qeli burgu. Këto minime janë, megjithatë, 
të lidhura me analizat më të gjera të sistemeve specifike të burgjeve, duke përfshirë 
studimet se sa kohë shpenzojnë të burgosurit në qelitë e tyre. Këto minimume nuk duhet 
të konsiderohen si normë. Megjithëse KPT kurrë nuk ka përcaktuar një normë të tillë të 
drejtpërdrejtë, indikacionet janë se do të konsideronte 9 deri në 10m2 si një madhësi të 
dëshirueshme për një qeli për një të burgosur. Kjo është një fushë në të cilën KPT mund 
të japë një kontribut të vazhdueshëm që do të ndërtonte atë që tashmë është përcaktuar 
në këtë drejtim. Ajo që kërkohet është një ekzaminim i hollësishëm i asaj se madhësia e 
qelisë është e pranueshme për akomodimin e numrit të ndryshëm të personave. Kujdes 
duhet t’i kushtohet numrit të orëve që të burgosurit kalojnë të mbyllur në qeli, kur 
përcaktojnë madhësitë e duhura. Edhe për të burgosurit që shpenzojnë shumë kohë nga 
qelitë e tyre, duhet të ketë një hapësirë   minimale të qartë, e cila përmbush standardet e 
dinjitetit njerëzor “.

41.  EPR-ja dhe Komenti përkatës kanë vulën e organit më të lartë politik të Këshillit të 
Evropës, Komitetit të Ministrave të tij, i cili rekomandoi që qeveritë e shteteve anëtare 
“të udhëhiqen në legjislacionin, politikat dhe praktikat e tyre sipas rregullave të shtojcës 
ky rekomandim “dhe” të sigurojë që ky rekomandim dhe komentet shoqëruese në 
tekstin e tij të përkthehen dhe shpërndahen sa më gjerësisht të jetë e mundur dhe më 
konkretisht në mesin e autoriteteve gjyqësore, stafit të burgjeve dhe të burgosurve 
individualë “. Një shprehje e tillë e qartë dhe unanime e vullnetit politik dhe kuptimit 
ligjor se “shtetet anëtare të Këshillit të Evropës vazhdojnë të azhurnojnë dhe respektojnë 
parimet e përbashkëta në lidhje me politikën e tyre të burgjeve” nuk duhet të hiqet 
lehtë nga shumica511. Shumica nuk mund të referohet në të njëjtën kohë në standardet 
e akomodimit të EPR dhe të injorojnë se cili është qëllimi i tyre, sipas vetë komentarit 
përkatës. Një interpretim i tillë sipërfaqësor do të paguante vetëm EPR-në. Në fjalët 
e veta shumë të qarta të Komentarit, EPR synon të “detyrojë Qeveritë të deklarojnë 
me anë të standardeve kombëtare të veçanta specifike, të cilat mund të zbatohen” dhe 
këto standarde zbatuese të përfshijnë disa “standarde minimale” evropiane në aspektin e 

të drejtën evropiane për të drejtat e njeriut kanë nënkuptuar që rregullat rreth akomodimit duhet të forcohen. 
“Komentari më tej shton se” Rëndësia e sigurimit të strehimit të përshtatshëm është forcuar më tej në versionin e ri 
të rregullave duke e trajtuar atë në kombinim me çështjet e alokimit ... “
509   Siç e tha vetë Gjykata, Komiteti i Ministrave është ndërmjetësi më i mirë i konsensusit evropian (M.C. Bullgaria, 
nr. 39272/98, § 162, 4 dhjetor 2003).
510   Komentar mbi Rekomandimin Rec (2006) 2 të Komitetit të Ministrave drejtuar shteteve anëtare mbi Rregullat 
Evropiane të Burgjeve, f. 6 
511   Zëri i vetëm mospajtues ishte përfaqësuesi i Danimarkës, në një pikë shumë të rreptë. Përfaqësuesi i Danimarkës e 
rezervoi të drejtën e qeverisë së tij për të përmbushur ose jo me rregullën 43, paragrafi 2, të shtojcës së rekomandimit 
lidhur me kërkesën që të burgosurit e mbajtur nën izolim të vizitohen nga personeli mjekësor në baza ditore.
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akomodimit: së pari dhe më kryesorja, “Duhet të ketë një hapësirë   minimale të qartë”.
42.  Për më tepër, duke injoruar standardet minimale për akomodimin e “forcuar”, “bindëse” 

dhe EPR-në dhe Komentarin, shumica gjithashtu e lënë mënjanë punën penale të kryer 
nga PC-CP i CDPC që është në rrënjë të EPR512. Pa ndonjë studim shkencor për të 
kundërshtuar opinionin e ekspertëve të PC-CP, shumica thjesht pohojnë ex cathedra 
pikëpamjen e tyre të ndryshme. Në fakt, shumica nuk paraqesin ndonjë mendim 
ekspertizë apo analizë shkencore që do të ishte në gjendje të fitonte pikëpamjen 
unanime të ekspertëve ndërkombëtarë të shprehur në instrumentet 513e butë ligjore. 
Asnjë konsideratë nuk jepet për korrelacionin e vendosur shkencor midis mbipopullimit 
të burgjeve, mungesës së kushteve të duhura të jetesës dhe efekteve negative psiko-
sociale mbi të burgosurit, duke përfshirë de stabilitetin emocional, agresivitetin dhe 
vetëkënaqësinë514. Në umbris est potestas.

VI.  Lufta kundër mbipopullimit të burgjeve (§§ 43 47)

A. Hapësira minimale e jetesës në standardet e KNKK-së (§§ 43 45)

43.  Mbipopullimi i burgjeve, si një problem sistematik i sistemeve evropiane të drejtësisë 
penale, ka qenë në agjendën e Gjykatës që nga viti 2009515. Natyra strukturore e 
problemit dhe nevoja pasuese për ta trajtuar atë në aspektin e përgjithshëm u njohën 

512   Përveç Konventës Evropiane mbi mbikëqyrjen e autorëve të dënuar me kusht ose të liruar me kusht (1964), 
ETS N ° 51, Konventën për Transferimin e Personave të Dënuar (1983), ETS Nr 112, dhe Protokollin Shtesë të 
Konventës për transferimi i personave të dënuar (1997), ETS N ° 167, Këshilli i Evropës ka pasur një aktivitet shumë 
të pasur të vendosjes së standardeve në ligjin e burgut që nga ditët e tij të hershme, siç dëshmohet nga, ndër të tjera, 
CM / Rec (2014) 4 mbi monitorimin elektronik , CM / Rec (2014) 3 lidhur me shkelësit e rrezikshëm, CM / Rec 
(2012) 12 lidhur me të burgosurit e huaj, CM / Rec (2012) 5 mbi Kodin Evropian të Etikës për Shtabin e Burgjeve, 
Rregullat e Prokuacionit të Evropës, Rec (2008) 11 mbi Rregullat Evropiane për shkelësit e mitur që i nënshtrohen 
sanksioneve ose masave, Rec (2006) 13 mbi përdorimin e paraburgimit në paraburgim, kushtet në të cilat ajo 
zhvillohet dhe sigurimin e masave mbrojtëse kundër keqpërdorimit , Rec (2003) 23 mbi menaxhimin e dënimit 
me burgim të përjetshëm dhe të tjera R (99) 22 në lidhje me mbipopullimin e burgjeve dhe inflacionin e popullatës 
së burgut, R (99) 22 lidhur me lirimin me kusht (parole), Rec (2000) 22 mbi përmirësimin e zbatimit të rregullave 
evropiane mbi sanksionet dhe masat e komunitetit R (98) 7 lidhur me aspektet etike dhe organizative të kujdesit 
shëndetësor në burg, R (97) 12 për personelin e përfshirë në zbatimin e sanksioneve dhe masave, R (93) 6 në lidhje 
me burgun R (92) 18 në lidhje me zbatimin praktik të Konventës për transferimin e personave të dënuar, R (92) 16 
mbi rregullat evropiane për sanksionet e komuniteteve R (89) 12 për arsimin në burg, R (88) 13 lidhur me zbatimin 
praktik të Konventës mbi transferimin e personave të dënuar, R (84) 11 lidhur me informacionin mbi Konventën 
për transferimin e R (82) 16 për lirimin me burg, R (82) 16 për pushimin nga burgu, R (79) 14 lidhur me zbatimin e 
Konventës Evropiane mbi mbikëqyrjen e të dënuarve me kusht ose të liruar me kusht, (70) 1 për organizimin praktik 
të masave për mbikëqyrjen dhe mbikqyrjen e autorëve të dënuar me kusht ose të liruar me kusht, Rezolutën (67) 5 
mbi hulumtimet mbi të burgosurit që konsiderohen nga këndvështrimi individual dhe mbi komunitetin e burgjeve, 
dhe Rezoluta (62) 2 mbi të drejtat zgjedhore, civile dhe sociale të të burgosurve.
513  Ky argument është përdorur nga Gjykata në rastin Kiyutin k. Rusisë, nr. 2700/10, § 67, 10 Mars 2011 
514   Shih, për shembull, Letrën e Bardhë për mbipopullimin e burgjeve të miratuar kohët e fundit nga CDPC, PC-CP 
(2015) 6 rev 7, 30 qershor 2016, §§ 33-39; Aleanca e Drejtësisë Penale, “I Mbipopulluar? Ndikimi i mbipopullimit 
të burgjeve në rehabilitimin “, 2012; dhe KNKK, “Uji ...”, cituar më lart, f. 35, i cili i referohet “efekteve serioze 
negative në shëndetin fizik dhe psikologjik të të ndaluarve”, si dhe trazira në rritje të burgjeve. Mbipopullimi 
është shumë shqetësues për rutinat, aktivitetet dhe trajtimin e të burgosurve. Për shembull, një raport i vitit 2004 i 
Komitetit të Përbashkët për të Drejtat e Njeriut ngriti shqetësime bazuar në lidhjen midis mbipopullimit të burgjeve 
dhe vdekjeve të vetë-infektuara në paraburgim.
515   Shprehja “mbipopullimi i burgjeve” përdoret në këtë opinion në kuptimin sa më të gjerë të mundshëm, duke 
përfshirë jo vetëm objektet e burgjeve, por të gjitha institucionet e tjera të paraburgimit të qeverisura publikisht, si 
stacionet policore dhe spitalet e burgjeve. Po kështu, do t’i referohem “të burgosurve” me qëllim që të përfshihen 
njerëz të paraburgosur, duke vuajtur një dënim ose të mbyllur në spitalet e burgut.
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së pari në lidhje me burgjet polake516 dhe më pas edhe burgjet e paraburgimit rus517, 
burgjet italiane518, burgjet belge519, burgjet bullgare520, burgjet hungareze521 dhe burgjet e 
Lituanisë522.

44.  Risocializimi është qëllimi kryesor i burgimit të qenieve njerëzore523. Mbipopullimi i 
burgjeve, me pasojat e tij fizike, psikologjike dhe shoqërore, është pengesa e parë për 
zbatimin e çdo programi risocializimi. Hapësira e përshtatshme jetese personale është një 
kusht i sinqertë për risocializimin e të burgosurve524. Kjo kërkesë e hapësirës minimale 
absolute nuk është thelbësisht e ndryshme për të burgosurit mendor ose të paaftë, të 
paraburgosurit, të burgosurit që vuajnë dënimet për herë të parë ose recidivistët, pasi nuk 
ka arsye objektive nga perspektiva e nenit 3 që t’i nënshtrojë personat mendërisht të aftë 
për një standard tjetër mbrojtje nga ajo e zbatueshme për personat e paaftë mendërisht, 
edhe më pak për të bërë dallimin midis të burgosurve të aftë mendërisht sipas ashpërsisë 
së dënimit të tyre ose nëse ata janë kthyer ose dënuar më në fund.

45.  Në mungesë të ndonjë standardi universal, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 
(KNKK) ka rekomanduar 5.4 metra katrorë për person në strehimin me një qelizë (me 
përjashtim të objekteve të tualetit525) dhe 3.4 m2 për person në banesa të përbashkëta ose 
konvikt (duke përfshirë tualet). KNKK ka llogaritur hapësirën e nevojshme për të fjetur 
në shtrat, si 1.6 m katrorë dhe hapësirë për tualet dhe dush, si 1.2 m katrorë. Në situatat 
emergjente526, KNKK fillimisht përcaktoi se hapësira e dyshemesë në qeli dhe konvikte 
nuk duhet të jetë kurrë më pak se 2 metra katror për person, por më së fundi e anuloi 
atë rekomandim dhe vetëm jep udhëzime për kthimin e burgut në kushte normale (duke 
përfshirë specifikimet minimale të hapësirës ) “sa më shpejt të jetë e mundur”.

B.  Hapësira minimale e jetesës sipas standardeve të EPR-së (§§ 46 47)

46.  Në kontekstin evropian penologjik, standardet e “përforcuar” të EPR-së 2006 për 
516   Orchowski kundër Polonisë, nr. 17885/04, 22 tetor 2009, dhe Norbert Sikorski kundër Polonisë, nr. 17599/05, 
22 tetor 2009.
517   Ananyev dhe të tjerë kundër Rusisë, nr. 42525/07 dhe 60800/08, § 239, 10 janar 2012.
518   Torreggiani dhe të tjerët kundër Italisë, nr. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 dhe 
37818/10, 8 janar 2013. Mjetet e reja të brendshme janë vlerësuar në Stella dhe të tjerë kundër Italisë (vendim) nos. 
49169/09, 54908/09, 55156/09, 61443/09, 61446/09, 61457/09, 7206/10, 15313/10, 37047/10, 56614/10, 58616/10, 
16 shtator 2014.
519   Vasilescu kundër Belgjikës, nr. 64682/12, § 128, 25 nëntor 2014.
520   Neshkov dhe të tjerë kundër Bullgarisë, nr. 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 dhe 9717/13, §§ 
281, 292, 27 janar 2015
521   Varga dhe të tjerë kundër Hungarisë, nr. 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13 dhe 64586/13, 10 
mars 2015.
522   Mironovas dhe të tjerë kundër Lituanisë, nr. 40828/12, 29292/12, 69598/12, 40163/13, 66281/13, 70048/13 dhe 
70065/13, 8 dhjetor 2015
523   Shihni mendimin tim të veçantë në Oçalan kundër Turqisë (nr.2), nr. 24069/03, 197/04, 6201/06 dhe 10464/07, 
18 mars 2014. 
524   Siç tregohet në Doracakun e UNODC-it për strategjitë për të zvogëluar mbipopullimin e burgjeve (2010), 
mbipopullimi i burgjeve është “shkaku kryesor i një sërë sfidash dhe shkeljeve të të drejtave të njeriut në sistemet 
e burgjeve në mbarë botën, duke kërcënuar, në të mirë, perspektivat e ri integrimit social dhe në më të keqen, jetën 
e të burgosurve”.
525   Shihni Udhëzimet plotësuese të Ujit, Kanalizimeve, Higjienës dhe Habitatit të ICRC-së në 2012. KNKK-ja shton 
se sasia e duhur e hapësirës nuk mund të vlerësohet me matje të thjeshtë të hapësirës, faktorë të tjerë që duhet të 
merren parasysh, siç është gjendja të ndërtesës, sasinë e kohës që shpenzojnë të burgosurit në zonën e gjumit, numrin 
e njerëzve në atë zonë, aktivitetet e tjera që ndodhin në hapësirë, ventilimin dhe dritën, pajisjet dhe shërbimet në 
dispozicion në burg dhe shkallën e mbikëqyrjes në dispozicion.
526  Nga perspektiva e KNKK-së, “Situatat e emergjencës janë ngjarje të papritura me kohëzgjatje të shkurtër. Ato 
mund të shkaktohen nga kriza politike, fatkeqësitë natyrore, zjarri, trazirat, krizat shëndetësore në të cilat një numër 
i madh i të ndaluarve duhet të ndahen nga të tjerët ose ngjarje që kërkojnë transferimin e të ndaluarve nga një burg 
që është dëmtuar në një burg tjetër. “ 
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akomodimin janë më bujarë. Siç ka deklaruar Komiteti i Ministrave527 dhe CPT, hapësira 
minimale e jetesës për secilin të burgosur nuk duhet të jetë më pak se 6 metra katrorë në 
një hapësirë të vetme të banimi, me përjashtim të objektit sanitar dhe 4 m2 për person në 
një hapësirë të përbashkët, duke përjashtuar një strukturë sanitare plotësisht të ndarjes, 
me të paktën 2 m midis mureve të qelisë dhe të paktën 2.5 m ndërmjet dyshemesë 
dhe tavanit të qelisë. Për qelitë me shumë banorë deri në katër të burgosur, duhet të 
shtohet 4 m2 për një person shtesë në hapësirën minimale të jetesës prej 6 m². Kështu, 
ky minimum i hapësirës personale të jetesës në mjediset e burgut është një kusht absolut, 
moszbatimi i të cilit përbën një shkelje të nenit 3 të Konventës.

47.  Për më tepër, EPR kërkon që ligji vendas të përcaktojë kërkesat specifike minimale 
në lidhje me akomodimin e dhënë të burgosurve, duke pasur parasysh në veçanti 
hapësirën e katit, përmbajtjen kubike të ajrit, ndriçimin, ngrohjen dhe ventilimin 
(Rregullat 18.1-18.3). Prandaj është e përshtatshme të përcaktohet kapaciteti maksimal 
(numerus clausus) për secilin burg nëpërmjet përkufizimit të hapësirës për të burgosur si 
minimum të shprehur në metra katrorë dhe kub. Prandaj, kapaciteti i burgut nuk duhet të 
supozohet të jetë një koncept i rrëshqitshëm, elasticiteti i të cilit mund të përdoret për të 
manipuluar realitetin e burgut dhe për të bërë mbipopullimin pak a shumë të dukshëm. 
Mjetet parandaluese duhet të jenë menjëherë të disponueshme nëse dhe kur minimumi i 
kapacitetit të burgut nuk merret parasysh.

VII. Zbatimi i standardeve të Konventës në rastin aktual (§§ 48 59)

A. Qasja kumulative kontradiktore e shumicës (§§ 48 53)

48.  Mjaft kontradiktor, shumica e anashkalon natyrën “absolute” të ndalimit të nenit 3 dhe 
“standardin minimal relevant” për strehimin me shumë banesa në burgje (shih paragrafët 
110 dhe 113 të aktgjykimit) duke konsideruar se vlerësimi i shkallës së ashpërsisë 
kërkohet që çdo trajtim që bie brenda fushëveprimit të atij neni është “relative” dhe 
varet nga “një qasje gjithëpërfshirëse ndaj kushteve të veçanta të paraburgimit” (shih 
paragrafët 122 dhe 123 të aktgjykimit).

49.  Në fakt, shumica e përdorin qasjen e “efektit kumulativ” në dy ndjenja shumë të 
ndryshme: Nga njëra anë, efekti kumulativ i “faktorëve kompensues” shërben për të 
zbutur detyrimet e Nenit 3, me qëllim lirimin e Qeverisë së paditur nga përgjegjësia e 
Konventës (shih paragrafët 137 dhe 138 të aktgjykimit); Nga ana tjetër, efekti kumulativ 
i “rrethanave rënduese”, si p.sh. kushtet e dobëta materiale dhe mungesa e aktiviteteve 
jashtë qelive, mund të konsiderohet çnjerëzore ose degraduese edhe në rast të hapësirës 
së mjaftueshme të qelive (shih paragrafin 140 të gjykimit).

50.  Pajtohem me argumentin e fundit, por nuk pajtohem me të parën.
Kur i burgosuri ka hapësirë   të mjaftueshme personale për të jetuar, aspektet e tjera 

negative të kushteve materiale të paraburgimit mund të çojnë në gjetjen e një shkelje të 
nenit 3. Kurdoherë që madhësia e duhur e hapësirës personale të jetesës shoqërohet me 
kushte joadekuate të gjumit, ndriçimit, ventilimit, ngrohjes, kanalizimeve dhe kujdesit 
shëndetësor, keqtrajtimi i të burgosurit duhet ende të qartësohet pa mëdyshje.

Në rastin e paraburgimit pas burgimit të të burgosurve të papërshtatshëm mendërisht, 
si dhe të burgosurve mendorë të dënuar me kohëzgjatje prej pesë apo më shumë vjetësh, 
mosekzistimi i një plani individual të dënimit ose, kur ka, ndonjë mangësi serioze në 

527   Shih Komentarin e Rregullës 18 të EPR-së, “Hapësira e jetesës për të burgosurit në institucionet e burgut: 
standardet e KPT-së”, miratuar në dhjetor 2015 dhe Dokumentin e Bardhë të CM mbi mbipopullimin e burgjeve, 
23 gusht 2016, § 37.
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zbatimin e tij të jenë faktorë të rëndësishëm rëndues. Hapësira personale e jetesës në burg 
duhet të shihet në kontekstin e regjimit të aplikueshëm të risocializimit528. Mosekzistimi 
i programeve të shëndetit, ushtrimit, edukimit dhe punës, ose ekzistenca e programeve 
të mangëta, do të përkeqësojë situatën e të burgosurit. Duke qenë i lidhur ngushtë me 
këtë aspekt, çdo shkelje e rregullave mbi ndarjen e të burgosurve është gjithashtu një 
faktor që duhet marrë në konsideratë.

51. Por nuk mund të pajtohem me pohimin se mungesa e hapësirës së mjaftueshme personale 
mund të kompensohet nga prania e kushteve të tjera materiale, siç është hapësira 
personale e gjumit, qasja në dritën natyrore gjatë ditës dhe ndriçimi elektrik gjatë natës, 
ventilimi, ngrohja kushtet higjienike dhe ushqimet adekuate. Përndryshe, një efekt 
kumulativ i faktorëve “kompensues” do të përmbyste standardin absolut të nenit 3, duke 
u bërë thirrje autoriteteve të burgjeve të zbresin në një shpat rrëshqitës pa kufizime 
objektive529.

52.  Kjo është pikërisht tundimi në të cilin shumica e nënshtrohet. Pjesa më e madhe i referohet 
një supozimi të “supozuar” të një shkeljeje të nenit 3, kur 3 m2 hapësirë   personale në 
qeli nuk është e garantuar, me mundësi që Qeveria të kundërshtojë nëse mund të tregojnë 
se periudhat e deprivimit e hapësirës së tillë personale ishin “të shkurtra, të rastit dhe 
të vogla”. Por shumica nuk japin përkufizimin më të vogël të këtyre kufijve. Në kohën 
e krizës ekonomike, detyra për të mbrojtur dinjitetin e personave të ndaluar është më e 
rëndësishme se kurrë dhe për këtë qëllim duhet të plotësohen rregulla të qarta, siç kanë 
deklaruar kohët e fundit530 organet evropiane dhe anti-tortura e OKB-së. Përveç kësaj, 
shumica përfshijnë hapësirën e zënë me objekte në sipërfaqen e disponueshme (shih 
paragrafin 114), edhe pse kjo mund të zvogëlojë ndjeshëm kapacitetin për të qarkulluar 
lirisht brenda qelisë.

53.  Për më tepër, faktorët kompensues të përmendur nga shumica tashmë duhet të jenë pjesë 
e kushteve normale brenda një burgu, siç janë “liria e mjaftueshme e lëvizjes jashtë 
qelisë dhe veprimtari të përshtatshme jashtë qelive”, dhe madje edhe shumë gjerësisht 
duke folur për ekzistencën e “Një institucioni të përshtatshëm të paraburgimit”. Ka 
një gabim serioz logjik në këtë arsyetim. Këtu kriteret e shumicës vështirë se mund të 
përballojnë briskun e Ockham. Pluralitas non est ponenda sine necessitate.

Në një mënyrë absolutisht të tepërt, shumica përdorin atë që duhet të jenë 
karakteristikat e zakonshme të një institucioni të burgut me qëllim që të justifikojë një 
nivel jashtëzakonisht të ulët të hapësirës personale për individët në paraburgim. Për 
shumicën, kushtet normale të jetesës justifikojnë kushtet jonormale të hapësirës. Logjika 
do të kërkonte që rrethanat e jashtëzakonshme negative të kompensoheshin vetëm nga 
kontradiktat e jashtëzakonshme pozitive. Ky nuk është rasti në logjikën e shumicës. 
Asnjë tipar i jashtëzakonshëm pozitiv i jetës së burgut nuk kërkohet nga shumica për të 
kompensuar heqjen e të drejtës së çdo të burgosuri për strehim adekuat në paraburgim.

B.  Një qasje koherente, pro persona kumulative (§§ 5459)

54.  Ankuesi ka kaluar 240 ditë në paraburgim në rastin aktual. Sipas planeve për dyshemetë 
në Burgun në Bjelovar, të cilat Qeveria i ofroi Gjykatës dhe të cilat nuk janë të kontestuara 
nga kërkuesi, ai u ndan 4 sq m ose më shumë hapësirë personale në qeli për një periudhë 
jo të njëpasnjëshme prej 70 ditësh total.

528   Varga dhe të tjerë, përmendur më lart, §§ 15, 16 dhe 51.
529   Shihni tashmë në këtë kuptim, mendimin tim në Miranovas dhe të Tjerë, përmendur më lart. 
530   Shihni deklaratën e Malcolm Evans, kryesues i Nën komitetit të Kombeve të Bashkuara për Parandalimin e 
Torturës dhe Trajtimeve të tjera Mizore, Çnjerëzore ose Poshtëruese (SPT), dhe Mykola Gnatovskyy, Kryetare e 
KPT-së, më 24 qershor 2016. 
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Nr. i 
qelisë

Periudha e vuajtjes 
se dënimit

Numri 
total i të 
burgosurve 
në qeli

Sip. e 
Përgjth. në 
m2

Hapësira 
personale në 
m2

Sip. minus 
objekte 
sanitare  në 
m2

Hapësira 
personale 
në m2

8/O 03.05-05.05.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 08.05-09.05.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 26.05.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 03.06-04.06.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 17.06-19.06.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 27.08-30.08.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 07.09.2010 4 22.88 5.72 20.98 5.24
8/O 08.09-16.09.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 18.09.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/O 02.10-05.10.2010 5 22.88 4.58 20.98 4.19
8/I 06.10-07.10.2010 5 22.18 4.44 20.28 4.05
8/I 08.10-19.10.2010 4 22.18 5.55 20.28 5.07
8/I 20.10-21.10.2010 3 22.18 7.39 20.28 6.76
8/I 22.10-23.10.2010 4 22.18 5.55 20.28 5.07
8/I 24.10-25.10.2010 5 22.18 4.44 20.28 4.05
8/I 29.10-30.10.2010 5 22.18 4.44 20.28 4.05
4/O 06.11-09.11.2010 5 22.36 4.47 20.46 4.09
8/O 01.03-15.03.2011 5 22.88 4.58 20.98 4.19

55.  Përsëri bazuar në të njëjtat të dhëna, ankuesi kaloi 170 ditë jo në mënyrë të vazhdueshme 
në një hapësirë personale më të vogël se 4 m2 në qeli.

Nr. i 
qelisë

Periudha e vuajtjes 
se dënimit

Numri 
total i të 
burgosurve 
në qeli

Sip. e Perg-
jth. në m2

Hapësira 
personale në 
m2

Sip. minus 
objekte 
sanitare  në 
m2

Hapësira 
personale 
në m2

1/O 16.10-15.11.2009 6 19.7 3.28 17.8 2.96
1/O 16.11-19.11.2009 5 19.7 3.94 17.8 3.56
1/O 20.11.2009-

05.02.2010
6 19.7 3.28 17.8 2.96

1/O 06.02-08.02.2010 5 19.7 3.94 17.8 3.56
1/O 09.02-10.04.2010 6 19.7 3.28 17.8 2.96
1/O 11.04.-20.04.2010 5 19.7 3.94 17.8 3.56
8/O 21.04.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 22.04-29.04.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 30.04-02.05.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 06.05-07.05.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 10.05.-25.05.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 27.05-02.06.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
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8/O 05.06-16.06.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 20.06-30.06.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 01.07-02.07.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 03.07-05.07.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 06.07-17.07.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 18.07-13.08.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 18.08-26.08.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
4/O 31.08-02.09.2010 8 22.36 2.80 20.46 2.55
4/O 03.09.2010 7 22.36 3.19 20.46 2.92
8/O 04.09-06.09.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 17.09.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 19.09-01.10.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/I 26.10-28.10.2010 6 22.18 3.70 20.28 3.38
8/I 31.10-04.11.2010 6 22.18 3.70 20.28 3.38
4/O 05.11.2010 6 22.36 3.73 20.46 3.41
4/O 10.11-13.11.2010 6 22.36 3.73 20.46 3.41
4/O 14.11-18.11.2010 7 22.36 3.19 20.46 2.92
4/O 19.11-26.11.2010 8 22.36 2.80 20.46 2.55
4/O 27.11-30.11.2010 7 22.36 3.19 20.46 2.92
8/O 01.12-03.12.2010 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 04.12-09.12.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 10.12-12.12.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 13.12-21.12.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 22.12-24.12.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 25.12-31.12.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 01.01-16.01.2011 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 17.01-25.01.2011 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 26.01-27.01.2011 6 22.88 3.81 20.98 3.49
8/O 28.01-23.02.2011 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 24.02-25.02.2011 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 26.02-28.02.2011 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 16.03.2011 6 22.88 3.81 20.98 3.49

56. Lidhur me numrin total të ditëve në një sipërfaqe nën 4 m2 ankuesi qëndroi pesëdhjetë 
ditë në një hapësirë personale më të vogël se 3 m2.

Nr. i 
qelisë

Periudha e vuajtjes 
se dënimit

Numri 
total i të 
burgosurve 
në qeli

Sip. e 
Pergjth. në 
m2

Hapësira 
personale në 
m2

Sip. minus 
objekte 
sanitare  në 
m2

Hapësira 
personale 
në m2

1/O 16.10-15.11.2009 6 19.7 3.28 17.8 2.96
1/O 20.11.2009-

05.02.2010
6 19.7 3.28 17.8 2.96
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1/O 09.02-10.04.2010 6 19.7 3.28 17.8 2.96
8/O 21.04.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 22.04-29.04.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 01.07-02.07.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 03.07-05.07.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 06.07-17.07.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 18.07-13.08.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 18.08-26.08.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
4/O 31.08-02.09.2010 8 22.36 2.80 20.46 2.55
4/O 03.09.2010 7 22.36 3.19 20.46 2.92
4/O 14.11-18.11.2010 7 22.36 3.19 20.46 2.92
4/O 19.11-26.11.2010 8 22.36 2.80 20.46 2.55
4/O 27.11-30.11.2010 7 22.36 3.19 20.46 2.92
8/O 04.12-09.12.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 10.12-12.12.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 13.12-21.12.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 22.12-24.12.2010 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 25.12-31.12.2010 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 17.01-25.01.2011 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 28.01-23.02.2011 7 22.88 3.27 20.98 2.99
8/O 24.02-25.02.2011 8 22.88 2.86 20.98 2.62
8/O 26.02-28.02.2011 7 22.88 3.27 20.98 2.99

57.  Me fjalë të tjera, një vlerësim i thjeshtë statistikor i të dhënave në dispozicion tregon 
se ankuesi ka shpenzuar më shumë se dy të tretat e vuajtjes së dënimit në qeli të 
mbipopulluara, sipas standardeve të Komitetit të Ministrave, CPT dhe PC-CP të CDPC. 
Të dhënat e mësipërme tregojnë se ankuesi ka shpenzuar 29.1% të kohës së tij të ndalimit 
me 4 metra katrorë ose më shumë hapësirë   personale në qeli dhe 70.9% me më pak se 
kjo. Nga shuma totale e ditëve në burg, 20.8% u shpenzuan me më pak se 3 m2 hapësirë   
personale në qeli. Është përtej kuptimit tim se si shumica mund të argumentojnë se 
20.8%, d.m.th. një e pesta e ditëve të paraburgimit të ankuesit, përfaqëson një reduktim 
“të shkurtër, të rastit dhe të vogël” të hapësirës minimale të kërkuar personale. Me një 
vlerësim të tillë statistikisht të çuditshëm, shumica plotësisht e zvogëlojnë kuptimin 
e përbashkët të këtyre mbiemrave. Kjo është veçanërisht e rëndë në pikëpamje të 
shkeljes flagrante të ligjit kombëtar, i cili ishte në përputhje me standardin prej 4 m2 të 
Këshillit të Evropës. Në të vërtetë, ushtrimi i mbylljes ishte bërë tashmë nga Gjykata 
Kushtetuese, e cila përdori disa jurisprudenca të Strasburgut për të mos respektuar hapur 
ligjin kombëtar.

58.  Përfundimisht, shumica nuk kanë konsideruar dy ankesat kryesore që aplikanti i 
ka paraqitur vazhdimisht autoriteteve kombëtare. Së pari, ai donte të punonte dhe 
nuk ofroheshin mundësi për punë në ambientet e burgut ku ishte ndaluar. Shumica e 
ngatërrojnë okupimin e qëllimshëm dhe produktiv të kohës së të burgosurit duke shikuar 
TV shumicën e ditës dhe herë pas here duke luajtur basketboll ose ping-pong për disa 
orë. Mungesa e profesionit prodhues të atyre që janë të gatshëm të punojnë nuk është më 
pak degraduese sesa puna e papaguar apo e paguar keq.
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59.  Së dyti, atij nuk iu dha asnjë mundësi reale për të takuar të afërmit e tij ose për të 
mbajtur në kontakt me familjen e tij. Duke pasur parasysh se familja e tij nuk mund të 
arrinte të shkonte në burg, e cila nuk është e diskutueshme nga Qeveria, duhet të bëhen 
rregullime nga autoritetet e burgut për t’i dhënë ankuesit më shumë kohë telefonike 
sesa vetëm njëzet minuta në javë, dhjetë minuta shtesë në festat publike. Për më tepër, 
është gjithashtu e paqartë nga argumentet e Qeverisë përse kërkesa e kërkuesit për t’u 
transferuar në një objekt burgu më afër vendbanimit të familjes së tij ishte injoruar dhe 
më pas refuzoi në mënyrë të përsëritur.

I vendosur në sfondin e qelive të mbipopulluara ku ai duhej të jetonte, këto mangësi 
vetëm rënduan shkeljet e nenit 3 të Konventës.

VIII.  Konkluzion (§§ 6063)

60.  Konventa dhe protokollet e saj kanë forcë ligjore të plotë dhe të pacaktuar. Megjithatë, 
në ligjin evropian për të drejtat e njeriut nuk ka asnjë “ose” ose përgjigje të drejtpërdrejtë 
ndaj problemit të pragut normativ. Pasi të largohet nga domeni i rezervuar i Shteteve, 
ligji i butë mund të rrëshqasë shkallën e normativitetit ndërkombëtar, varësisht nga 
prania e disa faktorëve forcues. Në dritën e një interpretimi evolutiv të Konventës dhe 
të instrumenteve të tjera të “marrëveshjeve” dhe “veprimit të përbashkët” të Këshillit të 
Evropës, pragu i normativitetit do të vendoset aty ku ka nevoja shoqërore për “realizimin 
e mëtejshëm të të drejtave të njeriut” dhe “ekonomike dhe përparim shoqëror “.

61.  Ligji i butë i forcuar është një burim i ligjit me “rëndësi të konsiderueshme” ose “peshë 
të madhe” në ligjin evropian për të drejtat e njeriut. EPR dhe komentet për këtë janë 
prototipi i ligjit të butë të Këshillit të Evropës. Vendimi i shumicës më duket sikur 
nuk është në hap me përpjekjet e reformave të vjetra të bëra nga Këshilli i Evropës 
dhe në pjesën tjetër të botës në fushën e ligjit të burgjeve. EPR synon të “detyrojë 
qeveritë të deklarojnë me anë të standardeve kombëtare të veçanta specifike, të cilat 
mund të zbatohen”, dhe këto standarde zbatuese përfshijnë disa “standarde minimale” 
evropiane: “duhet të ketë një hapësirë   minimale të qartë”. Natyra rrethore e argumentit të 
tepërt të shumicës është e qartë: kur mungesa e hapësirës personale justifikohet nga një 
imazh impresionist i gjendjes së përgjithshme të institucionit të paraburgimit, ushtrimi 
kompensues bëhet një maskaradë për lypje me pyetje për të mbuluar një ulje të nivelit të 
përgjithshëm të mbrojtjes së të drejtave të njeriut të të burgosurve.

62.  Aktgjykimi i tanishëm nuk i kushton vëmendje asaj që përfaqësuesit e dyzet e shtatë 
qeverive evropiane të zgjedhura në mënyrë demokratike ranë dakord unanimisht në 
Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës, ose në punën më të lavdërueshme të 
ligjeve të njohura ligjore, mjekësore, psikologjike, ekspertë sociologjikë dhe penologjikë 
siç janë ato në KPT dhe Këshilli për Bashkëpunimin Penologjik të Këshillit të Evropës.

63.  Duke mos i kushtuar vëmendje të duhur burimeve të Këshillit të Evropës dhe duke 
injoruar forcimin e ligjit të butë në lidhje me standardet e burgjeve në Evropë dhe në 
mbarë botën, shumica vendosin një standard që do të çonte në një mënyrë të qartë dhe 
kasuistike, aplikimi i Konventës, duke e lënë derën të hapur ndaj një regresioni të nivelit 
të mbrojtjes së të drejtave të njeriut që tashmë është arritur nga vetë Këshilli i Evropës. 
Me vendimet e këtij lloji, duke dobësuar sistemin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
të Këshillit të Evropës nga brenda, Gjykata jo vetëm që dekurajon punën e organeve të 
tjera të Këshillit të Evropës, por, akoma më keq, përforcon përshtypjen e një mbrojtjeje 
jo koherente të sistemit evropian të të drejtave të njeriut.
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SEKSIONI I DYTË

ÇËSHTJA  CUMHURİYET HALK PARTİSİ K. TURQISË

(Aplikimi nr. 19920/13)

VENDIM

STRASBOURG

26 Prill 2016

PËRFUNDIMTAR

26/07/2016

Ky vendim ka marrë formë të prerë sipas nenit 44 § 2 e Konventës. Mund të 
jetë subjekt i rishikimit editorial. 
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Në Çështjen e Cumhuriyet Halk Partisi k. Turqisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i Dytë), e ulur si një Dhomë 

e formuar prej:
Julia Laffranque,       Kryetare,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Valeriu Griţco,
Ksenija Turković,
Jon Fridrik Kjølbro,       gjyqtarë,
dhe Stanley Naismith, Kancelari i Seksionit,
Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 22 Mars 2016,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u mor në këtë datë:

PROCEDURA
 

1.   Çështja e ka zanafillën në ankimin (nr. 19920/13) kundër Republikës së Turqisë e 
paraqitur në Gjykatë sipas Nenit 34 të Konventës për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 
dhe Lirive Themelore  (“Konventa”) nga një parti politike Turke, Cumhuriyet Halk 
Partisi (Partia Republikane e Popullit – Në vijim referuar si “CHP” ose “pala kërkuese”), 
më 16 Mars 2013.

2.   Pala kërkuese u përfaqësua nga z. B. Tezçan, një avokat që ushtronte veprimtarinë në 
Ankara. Qeveria turke (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i tyre.

3.  Më 15 Shtator 2014, ankesat e palës ankuese sipas nenit 6 § 1 dhe Nenit 11 të Konventës 
dhe nenit 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës i janë komunikuar Qeverisë dhe pjesa 
tjetër e kërkesës është shpallur e papranueshme sipas Rregullës 54 § 3 të Rregullores së 
Gjykatës.

FAKTET

I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

4.   Pala kërkuese është një parti politike Turke e vendosur në Ankara.

A.  Informacion paraprak

5.  Mbikëqyrja e financave të partive politike në Turqi i besohet Gjykatës Kushtetuese 
Turke (“Gjykata Kushtetuese”) sipas nenit 69 të Kushtetutës. Prandaj, të gjitha partitë 
politike janë të detyruara të dorëzojnë çdo vit llogaritë përfundimtare të konsoliduara 
në Gjykatën Kushtetuese, e cila shqyrton përputhjen e të ardhurave dhe shpenzimeve 
të partive politike me parimet e përcaktuara në nenin 69 të Kushtetutës dhe seksionet 
70-77 të ligjit nr. 2820 për Partitë Politike (“Akti i Palëve Politike”). Mosrespektimi i 
ligjeve përkatëse është subjekt i sanksioneve të përcaktuara në Aktin e Partive Politike. 
Vendimet e nxjerra nga Gjykata Kushtetuese në lidhje me këtë janë përfundimtare.

B.  Inspektimi i llogarive përfundimtare të palës kërkuese për vitet 2007-2009

6.   Në përputhje me kërkesën sipas nenit 69 të Kushtetutës dhe neneve 74 dhe 75 të Aktit 
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të Partive Politike, pala kërkuese ka dorëzuar në zyrën  e Inspektimit pranë Gjykatës 
Kushtetuese llogaritë përfundimtare të konsoliduara të selisë dhe degëve të saj lokale 
për vitet 2007, 2008 dhe 2009. Ndërsa datat e sakta janë të panjohura, duket se llogaritë 
janë dorëzuar brenda gjashtë muajve nga përfundimi i çdo viti fiskal përkatës (d.m.th. 
përpara 30 Qershorit) në përputhje me nenin 74 (2) të Aktit të Partive Politike.

7.   Gjykata Kushtetuese kreu një inspektim paraprak më 1 Korrik 2010 për llogaritë e 
vitit 2007 dhe më 6 Prill 2011 për llogaritë 2008 dhe 2009. Në fund të çdo inspektimi 
paraprak, ajo gjeti informacionin e paraqitur nga pala kërkuese për të qenë e plotë dhe 
vendosi të vazhdonte me ekzaminimin në bazë të themelit.

8.   Më 7 Tetor 2011, 29 Nëntor 2011 dhe 15 Shkurt 2012, Gjykata Kushtetuese i dërgoi 
ankuesit “pyetësorët” në lidhje me llogaritë e veta për vitet 2007, 2008 dhe 2009, 
ku kërkoi nga pala që të ofrojë informata dhe dokumente të tjera lidhur me disa 
shpenzimeve që ajo i quajti problematike. Po ashtu, kërkoi nga pala kërkuese që të ofrojë 
faturat origjinale ose dokumentet e tjera mbështetëse siç kërkohet në ligjin nr. 213 për 
Procedurën Tatimore (“Akti i Procedurës Tatimore”) për të gjitha zërat e shpenzimeve 
që nuk ishin dorëzuar më parë.

9.   Duket se pala kërkuese iu përgjigj kërkesave të Gjykatës Kushtetuese brenda 
pesëmbëdhjetë deri tridhjetë ditëve nga marrja e tyre; Përgjigjet e tij janë përmbledhur 
në shtojcën më poshtë. Sidoqoftë, nuk ishte në gjendje të ofronte faturat origjinale ose 
të ngjashme për të gjitha zërat e shpenzimeve siç kërkohet.

10. Më 7 Mars 2012, Gjykata Kushtetuese dha vendimin e saj lidhur me llogaritë 
përfundimtare të partisë kërkuese për vitin 2007, e cila u pasua nga vendimet që kishin 
të bënin me llogaritë 2008 dhe 2009, të dorëzuara në 11 Korrik 2012. Vendimi në lidhje 
me llogaritë e vitit 2007 ishte botuar në Gazetën Zyrtare më 5 Prill 2012 dhe vendimet 
për llogaritë 2008 dhe 2009 janë publikuar më 20 Shtator 2012.

11. Në të tri vendimet, Gjykata Kushtetuese gjeti në fillim se të ardhurat dhe shpenzimet 
e paraqitura në llogaritë përfundimtare financiare ishin të sakta. Ai gjithashtu vlerësoi 
se të ardhurat e fituara në periudhën në shqyrtim kanë qenë kryesisht në përputhje me 
rregullat e financimit siç përcaktohet në Aktin e Partive Politike. Sa i përket shpenzimeve, 
Gjykata Kushtetuese bëri vërejtjet e mëposhtme paraprake për të shpjeguar bazat për 
shqyrtimin e saj:

 ““Një nga parimet kryesore të kontabilitetit është parimi i ‘dokumentacionit’. Neni 
229 i Aktit të Procedurës Tatimore shpjegon se “një faturë është një certifikatë tregtare 
dhënë një klienti nga një shitës ose një tregtar për të treguar shumën që i detyrohet 
konsumatori në këmbim të mallrave të shitura ose të shërbimit të ofruar” dhe neni 232, 
i titulluar ‘Obligimi për të përdorur një faturë’, përcakton se në çfarë rrethanash dhe 
nga kush duhet të merret dhe të sigurohet një faturë. Në lidhje me këtë, është bërë 
e detyrueshme dokumentimi i blerjeve të mallrave dhe shërbimeve me faturat dhe 
përdorimi i faturave si dokumente mbështetëse në kontabilitet.

Neni 236 i të njëjtit akt, i titulluar “Detyrimi i pranimit”, thotë se “personat e 
vetëpunësuar janë të obliguar të lëshojnë një kopje të pavarur në të dy kopjet për të 
gjitha pagesat e marra në lidhje me aktivitetet e tyre profesionale dhe t’i japin një kopje 
klientit ; dhe klienti është i detyruar të kërkojë dhe të marrë një faturë të tillë. Përmbajtja 
e një fature është përcaktuar në seksionin 237.

Neni 234 i të njëjtit akt, i titulluar ‘Shënimi i shpenzimeve’, thekson se ... ata 
[tregtarët me përjashtim të taksave] të cilët nuk janë të detyruar të japin një faturë duhet 
të lëshojnë shënimet e shpenzimeve.

Që nga neni 70 (3) i Ligjit nr. 2820 [Ligji për Partitë Politike] i cili parashikon që 
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shpenzimet nën pesë mijë lira531 nuk duhet të provohen me dokumente të tilla si vërtetim 
ose faturë, çdo shpenzim që tejkalon atë shumë duhet të bazohet në një dokument 
përkatës mbështetës.

Sipas nenit 70 të Aktit të Partive Politike, “të gjitha shpenzimet e një partie politike 
do të lindin në emër të personalitetit juridik të asaj partie politike” dhe në pajtim 
me nenin 75 të të njëjtit akt, “në fund të inspektimit të saj, Gjykata do të përcaktojë 
saktësinë dhe ligjshmërinë e të ardhurave dhe shpenzimeve të partisë politike dhe do 
të urdhërojë regjistrimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të paligjshme si të hyra në 
Thesarin e Shtetit’.

Ligji nr. 6111, i cili u botua në Gazetën Zyrtare të datës 25 Shkurt 2011 [dhe 
që paraqiti disa ndryshime në nenin 74 të Aktit të Partive Politike], hyri në fuqi në 
datën e publikimit të saj dhe nuk parashikon ... Zbatimin retroaktiv të dispozitave të 
ndryshuara...; Prandaj, dispozitat e pa ndryshuara duhet të zbatohen për inspektimet dhe 
procedurat para ndryshimeve”.

12. Në bazë të parimeve të përshkruara më lart, Gjykata Kushtetuese gjeti që shpenzimet 
e caktuara të shkaktuara në periudhat përkatëse të shqyrtuara kishin shkelur Aktin e 
Partive Politike. Shkeljet në fjalë ndodheshin nën dy krerë: kreu i parë përbëhej nga 
shpenzimet që nuk mund të konsideroheshin të ishin bërë “në përputhje me objektivat e 
partisë politike” dhe “në emër të personalitetit juridik të partisë” në bazë të një vendimi 
të organit kompetent të partisë, në përputhje me nenin 70 të Aktit të Partive Politike; 
dhe kreu i dytë kishte të bënte me shpenzimet që nuk ishin vërtetuar me dokumentet e 
nevojshme siç kërkohej në nenin 76, pavarësisht nëse ato ishin përndryshe të ligjshme. 
Prandaj, Gjykata Kushtetuese urdhëroi “konfiskimin e pasurisë së partisë532” në shumat 
që korrespondojnë me shpenzimet e saj të paligjshme për secilin vit në shqyrtim sipas 
neneve 75 dhe 76 të Aktit.

13.   Detajet e gjetjeve të Gjykatës Kushtetuese janë paraqitur në tabelën e mëposhtme 
(shumat e treguara janë në lira turke (TRY)):
 

Viti Të ardhurat totale Shpenzime 
totale

Shpenzimet e konfiskuara nga shteti për 
shkeljen e Aktit të Partive Politike 

Financimi 
Shtetit

Burime të 
tjera

Shpenzime të pa 
dokumentuara

Shpenzime të tjera të 
paligjshme (që nuk 
janë bërë në për-
puthje me qëllimet 
e palës dhe / ose në 
emër të partisë) 

2007 79,859,379 53,675,876 127,470,011 691,636 2,679,610

2008 20,471,032 50,088,000 49,227,118.86 82,952.66 1,349,304.64

2009 49,860,840 78,385,330 125,443,105 314,000 943,030.83

14.  Hollësi të mëtejshme në lidhje me shpenzimet individuale që konsideroheshin të 
paligjshme nga Gjykata Kushtetuese mund të gjenden në shtojcën më poshtë. 

531   I cili rishikohet çdo vit, ishte 48.86 lira turke (TRY) për vitin 2007, TRY 52.37 për vitin 2008 dhe TRY 58.65 
për vitin 2009. 
532   Gjithashtu i referohemi si: “regjistrimi i shpenzimeve të paligjshme si të hyra në Thesarin e Shtetit” në të gjithë 
tekstin.
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1. Shpenzimet e pa dokumentuara
15.   Gjykata Kushtetuese ka trajtuar të gjitha shpenzimet që nuk janë mbështetur në faturat 

origjinale, faturat e pavarura ose shënimet e shpenzimeve si “të pa dokumentuara”, duke 
iu referuar kërkesave strikte të dokumentacionit të përcaktuar sipas Aktit të Procedurës 
Tatimore siç referohet në paragrafin 11 më lart. Pala kërkuese njoftoi Gjykatën 
Kushtetuese se, duke pasur parasysh vëllimin e plotë të dokumenteve që qarkullonin 
në parti, origjinalet e disa faturave kishin humbur dhe u dorëzuan dokumente të tjera 
si dëshmi të pagesës. Megjithatë, kur shpenzimet kishin të bënin me një transaksion të 
faturueshëm, Gjykata Kushtetuese nuk e pranoi si dëshmi për bonot e pagesave, faturat, 
urdhërpagesat, madje edhe kopjet e kopjeve ose kopjet e noterizuara të faturave dhe 
urdhëroi konfiskimin e pasurive të palës kërkuese në shumat që i përkasin shpenzimeve 
pa dokumentacion.
2.  Shpenzime të tjera të kundërligjshme  

16.  Shpenzimet që u konstatuan të mos ishin shkaktuar “në përputhje me objektivat e 
partisë” dhe “në emër të personalitetit juridik të partisë”, pas një vendimi të organit 
kompetent të partisë dhe atyre që konsideroheshin se “janë jashtë aktiviteteve politike të 
partisë”, mbulojnë një sërë aktivitetesh financiare. 

17.  Ato përfshinin shpenzimet e ushqimit, shpenzimet mjekësore dhe të akomodimit, duke 
përfshirë ato të shkaktuara nga anëtarët e partisë dhe punonjësit e selisë së partisë ose 
të degëve të saj rinore. Edhe pse pala kërkuese argumentoi se shpenzimet në fjalë 
ishin shkaktuar nga individët përkatës gjatë detyrës zyrtare, Gjykata Kushtetuese nuk i 
pranonte ato si shpenzime të ligjshme pasi faturat ishin hartuar në emrat e anëtarëve ose 
punonjësve individualë dhe jo në emër të partisë. Për më tepër, pala kërkuese nuk kishte 
paraqitur ndonjë dëshmi tjetër të prekshme për të demonstruar natyrën profesionale 
të këtyre shpenzimeve. Lidhur me këtë, Gjykata Kushtetuese refuzoi të pranonte se 
shpenzimet e ushqimit të shoferit të caktuar për kreun e partisë dhe të shoferëve të tjerë 
që punonin për palën mund të përmbusheshin në mënyrë të ligjshme nga pala kërkuese, 
pavarësisht nga shpjegimi i këtij të fundit që shpenzimet përkatëse kishin ndodhur kur 
shoferët ishin në detyrë.

18.   Ndër shpenzimet e ushqimit të deklaruara të paligjshme ishin shpenzimet e kryera nga 
dega e të rinjve të partisë së ankuesit F.P., i cili duket se ka organizuar gjashtë darka në 
vitin 2008 në lidhje me çështjet zgjedhore. Gjykata Kushtetuese pranoi dy prej këtyre 
darkave si shpenzime të ligjshme në lidhje me punën e partisë, por refuzoi katër të tjerat 
pa ndonjë shpjegim.

19.   Rimbursimi i shpenzimeve të ushqimit dhe udhëtimit të personave që nuk janë në listën 
e pagave të palës kërkuese dhe që nuk janë palë në marrëveshjen kolektive të punës 
ndërmjet palës kërkuese dhe punonjësve që paguhen, siç janë konsulentët e pavarur, 
nuk konsiderohet të jetë në përputhje me “objektivat e palës”. Në mënyrë të ngjashme, 
ushqimet e ofruara personave që ofruan shërbime të ndryshme për palën kërkuese, por 
që ishin të punësuar ligjërisht nga organe të tjera publike ose private, si punonjësit e 
policisë, punonjësit e bashkisë, gazetarët ose kopshtarët, nuk mund të kualifikoheshin 
si shpenzime legjitime sipas aktit të Partive Politike sepse kostot e ushqimit duhet të 
plotësoheshin nga punëdhënësit e personit përkatës dhe jo nga pala kërkuese. Disa darka 
të organizuara për mysafirët e partisë kërkuese, vullnetarët ose personeli për raste të 
veçanta gjithashtu konsideroheshin si shpenzime personale që nuk ishin të lidhura me 
personalitetin ligjor të partisë, ndërsa disa darka të tjera u pranuan si të rëndësishme për 
punën partiake. Në lidhje me këtë, Gjykata Kushtetuese gjeti se shpenzimet e bartura 
për darkat e organizuara për Federatën Alevi-Bektaşi dhe Shoqatën Pir Sultan Abdal, si 
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dhe darkat e organizuara për personelin e partisë me rastin e Bajramit533 dhe pas vdekjes 
së babait të një punonjësi, nuk duhej të paguheshin nga buxheti i partisë, ndërkohë që i 
konsideronte të ligjshme shpenzimet në lidhje me ushqimin që u ofrohej punonjësve të 
Tekelit534 gjatë aksionit të tyre industrial.

20.   Gjykata Kushtetuese gjithashtu refuzoi të pranonte një numër të madh të shpenzimeve 
të udhëtimit si të ligjshme, sepse biletat e autobusëve dhe të aeroplanit në fjalë ishin 
përgatitur në emër të individëve që udhëtonin në vend të emrit të partisë dhe vendimet 
zyrtare të organeve përkatëse të partisë dhe autorizimet e udhëtimit nuk ishte dorëzuar. 
Përveç kësaj, rimbursimi i tarifave të pasaportave për punonjësit e ndryshëm nuk 
konsiderohej i rëndësishëm për objektivat e partisë, edhe kur pasaportat ishin marrë për 
udhëtime në lidhje me biznesin e partisë, pasi pasaportat mund të përdoreshin gjithashtu 
për udhëtime personale. Gjykata Kushtetuese gjithashtu konsideroi se shpenzimet për 
shtypjen e kartës së vizitave për punonjësit ishin të paligjshme, duke i konsideruar ato si 
shpenzime personale.

21.  Pagesat e bëra për punonjësit përveç të drejtave të specifikuara në mënyrë të veçantë në 
marrëveshjen kolektive të punës, duke përfshirë shpërblimet e Vitit të Ri (rreth 35 euro 
për person në vitin 2008) ose bonuse për shpërblimin e punës shtesë gjatë periudhës së 
zgjedhjeve të përgjithshme, fushëveprimin e shpenzimeve të ligjshme të parashikuara 
në aktin e Partive Politike. Për më tepër, çokollatat që u shpërndaheshin personelit 
të partisë për Eid al Fitr (Ramazan Bayramı) në vitin 2009 u gjetën si shpenzime të 
kundërligjshme, ndërsa asnjë gjetje e tillë nuk u bë në lidhje me çokollatat e shpërndara 
gjatë një festimi tjetër fetar, Eid al-Adha (Kurban Bayramı). Batanije, çadra dhe pardesy 
të blera për përdorim në selinë e partisë u gjetën gjithashtu si shpenzime personale, 
ndërkohë që nuk u gjetën të tilla për rrobat dhe pjatalarëset e blera për përdorimin e 
personelit. 

22.  Përveç kësaj, pagesat e bëra për personelin e sigurimit dhe të pastrimit që tejkalojnë 
shumat e specifikuara në marrëveshjet e shërbimit, ku shumat e tilla të tepërta - pa 
marrë parasysh se sa të varfër - nuk mund të shpjegoheshin me rritjen e kontributeve 
të sigurimeve shoqërore ose taksat, konsideroheshin të pajustifikuara dhe kështu të 
paligjshme.

23.  Gjykata Kushtetuese gjithashtu konstatoi se paketat e ndara për punonjësit të cilëve u 
kishte mbaruar kontrata, të cilat përfshinin pagesën themelore të pushimit nga puna, 
kohën e pushimit të papërdorur dhe përfitimet që korrespondonin me lejen e papërdorur, 
nuk ishin në përputhje me Aktin e punës dhe si rrjedhim ishin të paligjshme lidhur 
me përfitimet që korrespondojnë me lejen e papërdorur nuk duhej të përfshiheshin në 
paketat e ndara.

24.  Shqyrtimi i llogarive financiare për vitet 2007 deri në 2009 gjithashtu zbuloi se pala 
kërkuese kishte paguar taksat gjyqësore në procedura të ndryshme ligjore në të cilat 
anëtarët e menaxhimit të lartë të partisë dhe/ose anëtarët e tij të parlamentit, duke 
përfshirë udhëheqësin e saj në kohën përkatëse, ishin përfshirë. Megjithëse pala ankuese 
deklaroi se procedurat ligjore në fjalë kishin të bënin me aktivitetet politike të partisë, 
dhe jo me mosmarrëveshjet personale, Gjykata Kushtetuese megjithatë vendosi që 
shpenzimet gjyqësore duhet të përmbusheshin nga personat në fjalë, pavarësisht nga 
roli apo statusi i tyre në Parti, pasi vetë partia politike nuk ishte palë në ndonjë nga 
procedurat përkatëse. Në vendimin e 11 Korrikut 2012 lidhur me shqyrtimin e llogarive 
të vitit 2009 (shih paragrafin 10 më lart), njëri nga gjyqtarët nuk u pajtua me qasjen e 

533   Festë e fesë Myslimane gjithashtu e njohur si Eid.
534   Një kompani publike e angazhuar në prodhimin e duhanit dhe pijeve alkoolike, u privatizua në vitin 2008
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shumicës në këtë çështje dhe argumentoi se duke kërkuar që këto kosto të përmbushen 
nga anëtarët individualë të partisë të përfshirë drejtpërsëdrejti në procesin gjyqësor, 
pavarësisht nga efektet e atij procesi gjyqësor ndaj partisë politike, do të kufizonte 
padrejtësisht fushën e veprimtarive politike të partisë në mënyrë jo kushtetuese.

25.   Një pagesë tjetër që u konsiderua e paligjshme nga Gjykata Kushtetuese u bë në Halk 
TV, një kanal televiziv mbarëkombëtar, për transmetimin e drejtpërdrejtë të tubimeve 
politike dhe veprimtarive të ndjekura nga udhëheqësi i partisë kërkuese dhe mbulimin e 
mbledhjeve të grupeve parlamentare të partisë, konferencave për shtyp dhe të rëndësishme 
deklaratat e bëra nga drejtuesit e lartë të menaxhimit të partisë si dhe shpërndarja e atij 
materiali në media të tjera. Gjykata Kushtetuese konstatoi se ndërsa pala kërkuese mund 
të paguante ligjërisht për transmetimin e drejtpërdrejtë të ngjarjeve përkatëse, pagesat 
shtesë për të mbuluar kostot e prodhimit dhe shpërndarjen e frekuencës së lidhjes ishin 
të papranueshme pasi që këto shpenzime duhet të përmbusheshin nga vetë Halk TV. 
Përveç kësaj, pagesat e bëra në vitin 2009 për dhënien me qira të automjeteve për 
mitingjet e organizuara nga partia në provinca të ndryshme u konsideruan të paligjshme, 
përveç nëse shoqëroheshin nga marrëveshjet përkatëse të qirasë dhe informacionin e 
detajuar mbi natyrën e saktë të shërbimeve të fituara. Gjykata Kushtetuese gjithashtu 
vuri në dukje se tashmë ishte bërë një marrëveshje me Halk TV për mbulimin e tubimeve 
politike të partisë kërkuese dhe ngjarjeve të tjera.

26.  Karburantet dhe shpenzimet e tjera (të tilla si instalimi i sistemeve të shëndosha, 
altoparlantëve dhe mikrofona) për automjetet në pronësi ose me qira të palës dhe 
degëve të saj lokale u pranuan si të bëra në emër të palës dhe për qëllimet e saj vetëm 
kur certifikatat e regjistrimit të automjeteve ose marrëveshjet e qirasë janë dorëzuar në 
Gjykatën Kushtetuese së bashku me faturat. Sa i përket karburantit dhe shpenzimeve të 
tjera për automjetet e që vullnetarëve u vunë në dispozicion të partisë gjatë fushatave 
zgjedhore, ato u konsideruan krejtësisht të paligjshme në mungesë të ndonjë kontrate me 
vullnetarët për përdorimin e automjeteve përkatës.

27.  Gjykata Kushtetuese konstatoi se monedhat e arit të dhëna si dhurata të dasmës në 
ceremonitë e dasmave, të ndjekura nga udhëheqësi i partisë së kërkuesit në emër të 
partisë, nuk mund të konsiderohen të jenë bërë në emër të partisë ose në përputhje me 
objektivat e saj. Në mënyrë të ngjashme, shpenzimet e luleve të dërguara nga arkëtari i 
palës kërkuese për ngjarje të veçanta nuk mund të klasifikohej si shpenzime të ligjshme 
kur fatura ishte hartuar jo në emër të partisë por në emër të arkëtarit.

28.  Gjykata Kushtetuese gjithashtu vlerësoi se gjobat për shkeljet e trafikut nga shoferët 
e partisë, si dhe gjobat ose interesat për pagesat e vonuara të detyrimeve të ndryshme 
financiare, si kontributet e sigurimeve shoqërore, urdhrat e gjykatës, qiratë ose taksat e 
automjeteve për automjetet e partisë, nuk mund të mbulohen në mënyrë të ligjshme nga 
buxheti i partisë, dhe duhej të plotësoheshin nga individët që kishin qenë përgjegjës për 
mospagimin e këtyre pagesave.

29.  Për më tepër, Gjykata Kushtetuese gjeti që pagesat e avancuara për pesëdhjetë e dy të 
punësuar në vitin 2009 ishin pjesërisht të shlyera. Nën dritën e ndalimit me ligj të nenit 
72 të Aktit të Partive Politike kundër parave të kreditimit, pagesat e avancuara në fjalë 
ishin të paligjshme dhe u konfiskuan në mënyrë të plotë (duke përfshirë shumat që ishin 
paguar nga punonjësit përkatës).
3.  Paralajmërimet

30.  Gjykata Kushtetuese gjithashtu lëshoi një numër paralajmërimesh lidhur me shpenzimet 
e caktuara në vitin 2008 dhe 2009.

31.  Një nga këto paralajmërime ka të bëjë me pagesën e pagave të punonjësve. Edhe pse 
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pala kërkuese kishte dorëzuar urdhërpagesat përkatëse, ajo nuk kishte ofruar deklarata 
bankare që demonstronin se shumat e urdhëruara ishin paguar aktualisht. Gjykata 
Kushtetuese e ka paralajmëruar ankuesin që të paraqesë deklarata të tilla bankare në 
llogaritë e saj të konsoliduara për të demonstruar se pagesat në fjalë ishin vërtetuar.

32.  Një tjetër paralajmërim u nxor lidhur me një pagesë të bërë për një kompani private në 
këmbim të instalimit të një sistemi për një autobus zgjedhjesh. Gjykata Kushtetuese 
kërkoi nga pala kërkuese që të paraqesë një raport teknik që tregon se kur ishte kryer 
puna dhe një procesverbal që deklaron se autobusi ishte dorëzuar në mënyrë të rregullt. 
Pala kërkuese u përgjigj se nuk kishte asnjë detyrim ligjor për përgatitjen e dokumenteve 
të tilla. Gjykata Kushtetuese vendosi që në mungesë të një informacioni të tillë, nuk 
mund të dijë nëse shërbimi ishte dorëzuar në kohë dhe, nëse jo, nëse ofruesi i shërbimit 
kishte paguar dënimin e parashikuar në marrëveshjen e shërbimit për mosplotësim të 
detyrimit të tij.

33.  Megjithatë, një paralajmërim tjetër u bë rreth papajtueshmërisë midis shpenzimeve të 
partisë dhe inventarit të saj, pasi një numër sendesh të dyshuara të blerjeve të partisë (tre 
televizione dhe një kompjuter) nuk ishin regjistruar në inventar.

34. Gjykata Kushtetuese gjithashtu lëshoi një paralajmërim lidhur me pagesat e avancuara 
të bëra ndaj disa punonjësve në vitin 2009, përveç urdhrit të konfiskimit të pasurive të 
palës kërkuese në shumën e plotë të pagesave të paradhënies në fjalë (shih paragrafin 
29 më lart).

C.  Pagesat e bëra nga pala kërkuese në Thesarin e Shtetit 

1.  Pagesat në lidhje me llogaritë përfundimtare të vitit 2007 
35.   Më 11 Maj 2012, pala kërkuese mori një letër nga zyra e guvernatorit të Ankarasë, duke 

urdhëruar që të paguajë shumat e treguara në vendimin e Gjykatës Kushtetuese në lidhje 
me shqyrtimin e llogarive përfundimtare të vitit 2007, të cilat arritën TRY 3,372,446 
(rreth 1,435,000 euro më 7 Mars 2012, Data e dorëzimit të vendimit), brenda tridhjetë 
ditëve nga marrja e letrës.

36.  Më 23 Maj 2012, pala ankuese i dërgoi një letër zyrës së guvernatorit të Ankarasë, duke 
kërkuar shtyrjen e pagesës deri në Janar 2013, duke pasur parasysh vështirësitë financiare 
që do të vuanin për pjesën tjetër të vitit 2012 në rast të pagesës së menjëhershme të 
shumave përkatëse.

37.  Më 12 Mars 2013, Ministria e Financave informoi palën kërkuese se pagesat e detyruara 
në lidhje me llogaritë përfundimtare të vitit 2007 ishin zbritur nga fondet shtetërore të 
ndara më 10 Janar 2013 për atë vit, së bashku me interesin e TRY 176,211 nga data në 
të cilën pagesa ishte bërë e detyrueshme (d.m.th. 12 Qershor 2012). Shuma e zbritur në 
këtë mënyrë arriti rreth TRY 3.549.000 (rreth 1.527.000 EUR më 10 Janar 2013).
2. Pagesat në lidhje me llogaritë e 2008 dhe 2009 

38.  Më 31 Tetor 2012, pala kërkuese mori një letër nga zyra e guvernatorit të Ankarasë, 
duke urdhëruar që të paguajë shumat e treguara në vendimet e Gjykatës Kushtetuese 
lidhur me rishikimin e llogarive përfundimtare të vitit 2008 dhe 2009, plus kamatën, 
e cila arrinte në afërsisht TRY 3,738,700 EUR 1,604,000 më 31 Tetor 2012), brenda 
dhjetë ditëve nga pranimi i letrës.

39.  Më 6 Nëntor 2012, pala kërkuese dërgoi një letër në zyrën e guvernatorit të Ankarasë, 
duke kërkuar edhe një herë shtyrjen e pagesave të paguara në lidhje me llogaritë e saj të 
vitit 2008 dhe 2009 deri në Janar 2013.

40.  Më 15 Janar 2013, pala kërkuese ka paguar TRY 1.432.257,30 (rreth 605.212 Euro në 
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kohë materiale) në Thesarin e Shtetit për shpenzimet e tij të paligjshme, në përputhje 
me vendimin e rishikimit të Gjykatës Kushtetuese për vitin 2008 dhe TRY 1.257.030.83 
(rreth 531.168 Euro në kohën materiale) për vendimin lidhur me llogaritë për vitin 2009. 
Ai refuzoi të paguante interesin, të cilin e kontestoi para autoriteteve përkatëse.

41.  Më 7 Qershor 2013, pala kërkuese pagoi Thesarin e Shtetit në shumën prej TRY 45,920 
(rreth 18,460 Euro) si interes të vonshëm për shumat e konfiskuara në lidhje me llogaritë 
e saj për vitin 2008 dhe 2009.

D.  Zhvillime të mëvonshme

42.   Më 30 Mars 2014 u zhvilluan zgjedhjet lokale në Turqi.

II.  LIGJI DHE PRAKTIKA E RËNDËSISHME 

43.   Neni 69 i Kushtetutës së Turqisë, në lidhje me parimet që duhen respektuar nga partitë 
politike, tregon si vijon:

“Të ardhurat dhe shpenzimet e partive politike duhet të jenë në përputhje 
me objektivat e tyre. Zbatimi i këtij rregulli do të rregullohet me ligj. Auditimi i të 
ardhurave, shpenzimeve dhe blerjeve të partive politike, si dhe vendosja e konform me 
ligjin e të ardhurave dhe shpenzimeve të tyre, metodat e auditimit dhe sanksionet që 
do të zbatohen në rast mos konformimi do të rregullohen më ligj. Gjykata Kushtetuese 
do të asistohet në kryerjen e detyrës së auditimit nga Gjykata e Llogarive. Vendimet e 
nxjerra nga Gjykata Kushtetuese si rezultat i auditimit do të jenë përfundimtare. 

44.   Nenet përkatëse të Aktit të Partive Politike, të cilat hynë në fuqi më 24 Prill 1983, në 
kohën në fjalë parashikuan si më poshtë:

Neni 70
“Shpenzimet e partive politike mund të mos jenë në kundërshtim me objektivat e 

tyre.
Të gjitha shpenzimet e një partie politike do të lindin në emër të personalitetit 

juridik të partisë politike.
Nuk ka asnjë detyrim për të vërtetuar shpenzimet më të vogla se pesë milion 

lira [shuma e përditësuar çdo vit] me një dokument të tillë si një vërtetim ose faturë. 
Megjithatë, të gjitha shpenzimet duhet të bazohen në një vendim nga institucioni ose 
organi kompetent [i partisë]. Asnjë vendim nuk do të kërkohet në atë masë sa shpenzimet 
që nuk tejkalojnë pesë milionë lira [shumë e azhurnuar çdo vit] dhe tarifat e përgjithshme 
të bazuara në normë, me kusht që shpenzimet e tilla të jenë parashikuar në buxhetin e 
autorizuar nga organi përkatës [i partisë].” 

Neni 72
Partitë politike nuk mund t’u japin hua anëtarëve të tyre ose personave të tjerë 

fizikë ose juridikë.” 
Neni 74

“Kontrolli i [llogarive financiare] partive politike do të kryhet nga Gjykata 
Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese do të inspektojë përputhshmërinë e fitimeve, të të 
ardhurave dhe shpenzimeve të partive politike me ligjin.

...”
Neni 75

“...
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Në fund të inspektimit, Gjykata Kushtetuese përcakton saktësinë dhe ligjshmërinë 
e të ardhurave dhe shpenzimeve të partisë politike dhe urdhëron regjistrimin e të 
ardhurave dhe shpenzimeve të paligjshme si të hyra në Thesarin e Shtetit.

...”
Neni 76

“...
Asetet e një partie në shumën e shpenzimeve të pa dokumentuara do të regjistrohen 

si të hyra në Thesarin e Shtetit “.
Neni 104

“Kryeprokurori publik paraqet kërkesë ex officio në Gjykatën Kushtetuese kundër 
çdo partie politike që bie në kundërshtim me dispozitat e detyrueshme të këtij ligji, 
përveç nenit 101, si dhe ligjeve të tjera që kanë të bëjnë me partitë politike.

Nëse Gjykata Kushtetuese konstaton shkelje të dispozitave përkatëse, ajo do të 
lëshojë një paralajmërim për partinë politike në fjalë për të korrigjuar shkeljen.

...”
Neni shtesë 1

““... [Ndihma financiare] [e marrë nga shteti] do të përdoret vetëm për nevojat e 
partisë ose në lidhje me punët e partisë.”

45. Më 13 Shkurt 2011, në nenin 74 të Ligjit të Partive Politike janë shtuar paragrafët e 
mëposhtëm:

“... Megjithatë, shqyrtimi i ligjshmërisë nuk mund të kryhet në një mënyrë që 
kufizon aktivitetet që konsiderohen të nevojshme për përmbushjen e objektivave të 
partisë politike ose që rregullojnë përshtatshmërinë e tyre. Rishikimi do të përqendrohet 
në thelbin e shpenzimeve. Mangësitë në lidhje me formën dhe procedurën nuk kërkojnë 
refuzimin e shpenzimeve.

...
Partitë politike mund të harxhojnë të gjitha shpenzimet brenda fushëveprimit të 

aktiviteteve politike që ato i konsiderojnë të nevojshme për përmbushjen e objektivave 
të tyre.

...
Partitë politike duhet të mbështesin shpenzimet e tyre me fatura, [me] dokumente 

që shërbejnë si fatura, [ose] në rast se paraqitja e këtyre dokumenteve nuk është e 
mundur, me dokumente të tjera përmbajtja e të cilave mund të verifikojë vërtetësinë e 
shpenzimeve të tyre. Megjithatë, nëse origjinalet nuk mund të prokurohen për shkak të 
shkaqeve madhore ..., kopjet e certifikuara të marra nga emetuesi mund të përdoren në 
vend të faturave origjinale ose dokumenteve [të tjera] që shërbejnë si fatura.

Një parti politike mund të regjistrojë si shpenzime përfitimet e ndihmës shëndetësore 
dhe sociale, ajo i paguan në natyrë dhe në para personave që punëson përkohësisht 
ose në mënyrë të përhershme, në këmbim të pagesës, [si] akomodimin, transportin dhe 
shpenzimet e tjera të nevojshme udhëtime jashtë vendit nga personat e caktuar për të 
përmbushur objektivat e [partisë] “.

46.  Nenet përkatëse të Aktit jo aktiv për themelimin dhe Rregulloren e Punës së Gjykatës 
Kushtetuese (Ligji nr. 2949) parashikonin si në vijim: 

Neni 18
““Detyrat dhe kompetencat e Gjykatës Kushtetuese janë si më poshtë:
...

5. Të inspektojë ligjshmërinë e fitimit të pronave të partive politike dhe të ardhurave 
dhe shpenzimeve të tyre.”
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Neni 30
““Gjykata Kushtetuese shqyrton rastet në bazë të një procedure të shkruar, përveç 

rasteve kur ajo është e Gjykatës Supreme të Krimeve (Yüce Divan); Kur e gjykon të 
nevojshme, mund t’i thërrasë personat e interesuar për të dëgjuar shpjegimet e tyre me 
gojë ... “

47.  Neni 16 dhe 17 i Rregullores së Brendshme të Gjykatës Kushtetuese (Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğü), në fuqi në kohën materiale, që përcakton detajet e inspektimit që duhet të kryhen 
nga Gjykata Kushtetuese e llogarive financiare të partive politike, si në vazhdim:

Neni 16: Vlerësim paraprak
““Kopjet e certifikuara të llogarive të konsoliduara përfundimtare [të një partie 

politike] të paraqitura në Gjykatën Kushtetuese do të shqyrtohen nga raportuesit e 
caktuar nga Kryesia e [e Gjykatës Kushtetuese].

Raportuesit do të shqyrtojnë nëse llogaritë përfundimtare të dorëzuara për to janë 
përgatitur në përputhje me nenet 73 dhe 74 të Aktit të Partive Politike dhe nëse ekziston 
ndonjë gabim faktik ose mospërputhje në pasqyrat përfundimtare të llogarisë. Kur është 
e nevojshme, ata do të kërkojnë drejtpërdrejt informacion nga ... zyrtarët përkatës [të 
partisë] për këto çështje.

...
Raportuesit do t’i paraqesin raportet e tyre Kryesisë brenda dy muajve; Aty ku është 

e rëndësishme, aty ku ka ndonjë mangësi, gabim ose mospërputhje duhet të deklarojnë 
se si mund të përmirësohet.
...

Partisë do t’i jepet një afat kohor i arsyeshëm që nuk i kalon tre muaj për të 
korrigjuar çdo mangësi, gabim dhe mospërputhje.

Në rastet kur nuk ka mangësi, gabime ose mospërputhje ose kur ato korrigjohen 
rregullisht, duhet të merret një vendim për të vazhduar me vlerësimin në themel.

Partia përkatëse duhet të informohet për këtë vendim. “
Neni 17: Vlerësimi i meritave

““Shqyrtimi i themelit do të bëhet [me qëllim që të përcaktohet] saktësia dhe 
ligjshmëria e të ardhurave dhe shpenzimeve të partive politike.

Ekzaminimi i saktësisë duhet të përbëhet nga shqyrtimi i librave dhe dokumenteve 
në të cilat bazohen llogaritë përfundimtare.

Ekzaminimi i ligjshmërisë kërkon të përcaktojë nëse të ardhurat janë marrë nga 
burimet e treguara në nenet 61-69 të Aktit të Politikave dhe nëse shpenzimet janë bërë 
në përputhje me nenet 70-72 të të njëjtit akt.

Raportuesit e emëruar fillimisht do të shqyrtojnë buxhetet vjetore, librat, të 
ardhurat dhe shpenzimet dhe dokumentet e tjera përkatëse në selinë e partisë dhe t’i 
krahasojnë ato me llogaritë përfundimtare. Aty ku është e nevojshme, ata mund të 
kërkojnë dokumentacionin që verifikon informacionin në llogaritë përfundimtare të 
degëve lokale dhe të kërkojë një shpjegim. Aty ku e gjykojnë të nevojshme për të kryer 
një inspektim në vend, ata do ta paraqesin në Kryesi këtë kërkesë me shkrim. Më pas, 
Gjykata Kushtetuese do të përcaktojë veprimet që duhet të ndërmerren në bazë të nenit 
75 të Aktit të Partive Politike.

Raportuesit duhet t’i paraqesin Kryesisë përfundimet e shqyrtimit mbi themelin e 
tyre, së bashku me mendimet e tyre dhe do të jenë prezent në gjykatë gjatë shqyrtimit të 
themelit e do të bëjnë shpjegimet e nevojshme.

...
Vendimet e inspektimit financiar publikohen në Gazetën Zyrtare.”



539

III. LIGJI PËRKATËS NDËRKOMBËTAR DHE KRAHASUES

A.  Ligji dhe praktika në Shtetet Anëtare të Këshillit të Evropës

48.   Gjykata ka shqyrtuar legjislacionin e tridhjetë shteteve anëtare535 të Këshillit të Evropës 
me qëllimin e marrjes së të dhënave krahasuese lidhur me kuadrin ligjor për monitorimin 
e financave dhe shpenzimeve të partive politike.

49.  Duket se, ndërsa pothuajse të gjitha shtetet anëtare të anketuara (përveç Maltës dhe 
Zvicrës) i nënshtrohen inspektimit të financave të partive politike nga një organ specifik 
monitorimi i caktuar me ligj, lloji i organit ndryshon në mënyrë të konsiderueshme, 
me ekzistencën e disa modeleve të inspektimit. Inspektimi i llogarive të partive bëhet 
në baza tremujore, vjetore ose dyvjeçare në shumicën e shteteve, dhe jo vetëm gjatë 
fushatave zgjedhore.

50.   Shtetet anëtare të anketuara janë të ndara në lidhje me hollësitë në të cilat përcaktohet 
fushëveprimi i kompetencave të monitorimit. Ndërsa disa shtete anëtare sigurojnë 
kompetenca monitoruese të përshtatura dhe relativisht të kufizuara, të tjerat u japin 
organeve të monitorimit kompetenca më të gjera ose më pak të përcaktuara. 

51.  Shumica e shteteve të anketuara vendosin një formë kufizimi në shpenzimet e partive 
politike, ose ekskluzivisht gjatë fushatave zgjedhore apo edhe jashtë këtyre periudhave. 
Detyrimin për të dokumentuar shpenzimet gjithashtu ekziston në shumicën e shteteve të 
anketuara; Megjithatë, rigoroziteti i kërkesave ndryshon.

52.  Sanksionet për mosrespektimin e rregullave për shpenzimet ekzistojnë në forma të 
ndryshme në shumicën e shteteve anëtare, duke filluar nga paralajmërimet dhe gjobat 
administrative deri te humbja ose pezullimi i financimit të partisë, shpërbërja e partisë 
apo edhe ndëshkimet penale.

53.  Gjykata vëren në përgjithësi se duket se ka një konsensus lidhur me monitorimin e 
financave të partive politike; Megjithatë, mjetet me të cilat secili shtet anëtar arrin këtë 
qëllim ndryshon shumë.

B.  Material tjetër ndërkombëtar

54.  Udhëzimet mbi Rregulloren e Partive Politike (CDL AD (2010) 024) të hartuara nga 
Zyra e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) dhe 
Komisioni Evropian për Demokraci përmes Ligjit (“Komisioni i Venecias”) miratuar 
nga Komisioni i Venecias më 15-16 Tetor 2010, lexohet si vijon:
 “Prezantimi
...
6.  Partitë politike janë organizime private që luajnë një rol kritik si aktorë politikë në 

sferën publike. Përballja e balancës së duhur midis rregullimit shtetëror të partive 
si aktorë publikë dhe respektimi i të drejtave themelore të anëtarëve të partisë si 
qytetarë privatë, duke përfshirë të drejtën e tyre për organizim, kërkon legjislacion 
të hartuar mirë dhe specifik. Ky legjislacion nuk duhet të ndërhyjë në lirinë e 
organizimit.

Të Drejta Themelore të dhëna partive Politike
11.   Liria e organizimit është e drejta qendrore që qeveris funksionimin e partive 

535   Armenia, Austria, Azerbajxhani, Belgjika, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Qiproja, Estonia, Franca, 
Gjeorgjia, Gjermania, Greqia, Hungaria, Irlanda, Rusia, Serbia, Sllovakia, Suedia, Zvicra, Ukraina dhe Mbretëria 
e Bashkuar
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politike. Një grup i traktateve të njohura universale, evropiane dhe rajonale i 
kanë dhënë të drejtën për ushtrimin e plotë të organizimit të lirë, duke përfshirë 
formimin e shoqatave politike, të gjithë individëve ... Si të tilla, grupe individësh që 
zgjedhin të shoqërohen si parti politike gjithashtu duhet t’u jepet mbrojtja e plotë 
e të drejtave të përafërta. Të drejtat e organizimit, shprehjes dhe e tubimit të lirë 
mund të kufizohen vetëm kur është e nevojshme në një shoqëri demokratike.

...
Parimet
...
Parimi 3. Ligjshmëria
16.   Çdo kufizim i vendosur për të drejtën e individëve për organizim dhe shprehje  

të lirë duhet të ketë bazën e saj formale në kushtetutën e shtetit ose në aktet 
parlamentare ... Ligji duhet të jetë i qartë dhe i saktë, duke u treguar partive politike 
si rastin kur aktivitetet konsiderohen të paligjshme ashtu dhe cilat sanksione janë 
në dispozicion në rast shkeljeje ...

Parimi 4. Proporcionaliteti
17.   Çdo kufizim i imponuar për të drejtat e partive politike duhet të jetë në proporcion 

me natyrën dhe efektivitetin lidhur me arritjen e qëllimit të tyre të caktuar. 
Veçanërisht në rastin e partive politike, duke pasur parasysh rolin e tyre themelor 
në procesin demokratik, proporcionaliteti duhet të peshohet me kujdes dhe masat 
ndaluese duhet të zbatohen. Siç u tha më lart, kufizimet e vetme të vendosura duhet 
të jenë ato që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike dhe të përcaktuara me 
ligj. Nëse kufizimet nuk plotësojnë kritere të tilla, ato nuk mund të konsiderohen 
me të drejtë si proporcionale me veprën penale ...

Parimi 8. Administrimi i Mirë i Legjislacionit që u Përket Partive Politike 
21.  ... Qëllimi dhe autoriteti i agjencive rregullatore duhet të përcaktohen në mënyrë të 

qartë me ligj ... Vendimet që prekin të drejtat e partive politike duhet të bëhen në 
mënyrë të shpejtë ...

Parimi 10. Llogaridhënia
23.  Partitë politike mund të përvetësojnë privilegje të caktuara ligjore, për shkak të 

regjistrimit si parti politike, që nuk janë në dispozicion të organizimeve të tjera 
... Si rezultat i privilegjeve që nuk u jepen këtyre organizimeve të tjera, është e 
përshtatshme të vendosen obligime të caktuara për partitë politike, për statusin 
e tyre ligjor të fituar. Kjo mund të marrë formën e vendosjes së kërkesave për 
raportim ose transparencës në marrëveshjet financiare. Legjislacioni duhet të ofrojë 
detaje specifike mbi të drejtat dhe përgjegjësitë përkatëse që shoqërojnë marrjen e 
statusit ligjor si një parti politike. “

  
55.   Shënime interpretuese mbi udhëzimet parashikojnë si më poshtë:

“Parimet Kryesore 
...
Ligjshmëria
49.  Çdo kufizim për organizim të lirë duhet të ketë bazën e tij në ligjin e kushtetutës 

së shtetit ose të aktit parlamentar, në vend të rregullave vartëse dhe duhet të jetë në 
përputhje me instrumentet përkatëse ndërkombëtare. Kufizime të tilla duhet të jenë 
të qarta, të kuptueshme dhe të aplikueshme në mënyrë uniforme për të siguruar 
që të gjithë individët dhe palët të jenë në gjendje të kuptojnë pasojat e shkeljes së 
tyre. Kufizimet duhet të jenë të nevojshme në një shoqëri demokratike ... Për të 
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siguruar që kufizimet nuk aplikohen padrejtësisht, legjislacioni duhet të ndërtohet 
me kujdes që të mos jetë as shumë i detajuar dhe as i paqartë.

Proporcionaliteti
50.  ...
Proporcionaliteti duhet të konsiderohet në bazë të një numri faktorësh, duke përfshirë:
-  Natyrën e së drejtës në fjalë;
-  Qëllimin e kufizimit të propozuar;
-  Natyrën dhe shtrirjen e kufizimit të propozuar;
-  Marrëdhënien (përkatësinë) midis natyrës së kufizimit dhe qëllimit të saj;
-  Nëse ekzistojnë mjete më pak kufizuese për përmbushjen e qëllimit të deklaruar 

nën dritën e fakteve.
...
Rregullore e Partisë dhe e Financave të Fushatës
...
Kërkesa të Raportimit Financiar Politik
201. Neni 7 (3) i Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit (UNCAC) i 

detyron shtetet nënshkruese që të bëjnë përpjekje me mirëbesim për të përmirësuar 
transparencën e kandidatëve për zgjedhje dhe financimin e partive politike. 
Publikimi i financave politike është instrumenti kryesor politik për arritjen e një 
transparence të tillë.

202. Partive politike duhet t’u kërkohet që të dorëzojnë raporte transparence tek autoriteti 
përkatës rregullator, të paktën në baza vjetore edhe gjatë kur nuk jemi në periudhën  
e fushatës. Këto raporte duhet të kërkojnë transparente të kontributeve hyrëse dhe 
një shpjegim të të gjitha shpenzimeve.

...
Monitorimi i partive politike - Themelimi i organeve rregullatore
...
Qëllimi dhe Mandati i organeve Rregullatore
219. Duhet të ketë një përcaktim të qartë se cilat organe janë përgjegjëse për rregulloren 

e partive politike, si dhe udhëzime të qarta që përcaktojnë funksionet dhe kufijtë e 
autoritetit të tyre.

...
221. Legjislacioni duhet të përcaktojë qartë procesin e vendimmarrjes për organet 

rregullatore. Organet e ngarkuara për mbikëqyrjen e partive politike duhet 
t’u shmangen kontrollit të tepërt mbi aktivitetet e partisë. Shumica e këtyre 
funksioneve janë çështje të brendshme të partisë dhe duhet të vijnë në vëmendjen 
e autoriteteve shtetërore vetëm në rrethana të jashtëzakonshme dhe vetëm për të 
siguruar pajtueshmërinë me ligjin.

...
Sanksionet kundër Partive Politike për Mospërputhje me Ligjet
224.  Sanksionet duhet të zbatohen për partitë politike të cilat janë gjetur në kundërshtim 

me ligjet përkatëse. Sanksionet në çdo kohë duhet të jenë objektive, të zbatueshme, 
efektive dhe proporcionale me qëllimin e tyre specifik ...

225. Duhet të ketë një sërë sanksionesh për mospërputhjen e ligjeve. Siç është përmendur 
më lart, sanksionet duhet të tregojnë një marrëdhënie me shkeljen dhe respektojnë 
parimin e proporcionalitetit. Sanksionet e tilla duhet të përfshijnë:
-  Gjobat administrative, shuma e të cilave duhet të marrë në konsideratë natyrën 

e shkeljes, duke përfshirë nëse shkelja është një shkelje e përsëritur;
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-  Humbja e pjesshme ose e plotë e fondeve publike dhe format e tjera të 
mbështetjes publike, të cilat mund të vendosen si masë e përkohshme për një 
periudhë të caktuar kohore;

-  Pezullimi për mbështetjen e ardhshme nga ana e shtetit për një periudhë të 
caktuar kohore;

-  Humbja e pjesshme ose e plotë e rimbursimit për shpenzimet e fushatës;
-  konfiskimi në thesarin e shtetit të mbështetjes financiare të transferuar më parë 

ose të pranuar nga një palë;
-  Pezullimi për paraqitjen e kandidatëve në zgjedhje për një periudhë të caktuar 

kohore;
-  Anulimin e zgjedhjes së kandidatit në detyrë, por vetëm siç përcaktohet nga 

një gjykatë pas pajtimit me mbrojtjen ligjore në fuqi për një proces të rregullt 
ligjor dhe vetëm nëse shkelja ligjore ka ndikuar në rezultatin zgjedhor;

-  Humbja e statusit të regjistrimit të partisë. “

56. Udhëzimet mbi Legjislacionin për Partitë Politike: Disa Çështje Specifike (CDL-AD 
(2004) 007rev), miratuar nga Komisioni i Venecias më 12-13 Mars 2004, theksojnë në 
paragrafin 11 të Raportit Shpjegues:

“Autonomia e gjerë e partive politike është një gur themeli e lirisë së organizimit 
dhe tubimit dhe lirisë së shprehjes, siç është e mbrojtur nga Konventa Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut. Siç deklaron dhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Konventa 
kërkon që ndërhyrja në ushtrimin e këtyre të drejtave duhet të vlerësohet me bazën e asaj 
që është “e nevojshme në një shoqëri demokratike”.

LIGJI

I.  KUNDËRSHTIMI PARAPRAK I QEVERISË

57.  Qeveria parashtroi se ankesat e palës ankuese duhej të refuzoheshin për mosrespektimin 
e afatit gjashtëmujor për sa i përket vendimit të Gjykatës Kushtetuese të datës 7 
Mars 2012 për llogaritë e vitit 2007. Ata deklaruan se vendimi përkatës, i cili ishte 
përfundimtar, i është dorëzuar palës ankuese më 4 Prill 2012 dhe ishte publikuar në 
Gazetën Zyrtare më 5 Prill 2012. Pala kërkuese duhet të kishte paraqitur kërkesën e saj 
në Gjykatë brenda gjashtë muajve të datës në të cilën është dhënë vendimi i Gjykatës 
Kushtetuese, pavarësisht kur materializohen pasojat financiare të atij vendimi.

58.  Pala kërkuese u përgjigj se afati gjashtëmujor në fjalë duhet të zgjasë nga data 10 Janar 
2013, përkatësisht data në të cilën ka marrë fonde nga shteti për vitin 2013, minus 
shumën e konfiskuar në lidhje me llogaritë e saj të vitit 2007. Ai pohoi se shuma e saktë 
e përgjegjësisë së saj për llogaritë e vitit 2007 ishte bërë e qartë vetëm në datën kur 
paratë u konfiskuan nga shteti, sepse para asaj date nuk do të ishte e mundur të llogaritej 
interesi i vonuar që kishte pësuar.

59.  Gjykata përsëriti se, në pajtim të nenit 35 § 1 të Konventës, mund të merret me një 
çështje brenda një periudhe prej gjashtë muajsh nga vendimi përfundimtar i procesit të 
shterimit të mjeteve juridike të brendshme (shih M.N. dhe të tjerë kundër San Marino, 
28005/12, § 44, 7 Korrik 2015). Qëllimet e kësaj rregulle u riformuluan nga Dhoma 
e Madhe në rastin e Sabri Güneş kundër Turqisë ([GC], nr. 27396/06, §§ 39-40, 29 
Qershor 2012), objekti dhe qëllimi i nenit 35 § 1 të Konventës shërbejnë më së miri 
duke e numëruar periudhën gjashtëmujore duke filluar nga data e dorëzimit të vendimit 
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të shkruar (shih Worm kundër Austrisë, 29 Gusht 1997, § 33, Raportet e Aktgjykimeve 
dhe Vendimeve 1997 V; Dayanan kundër Turqisë, nr.7377/03, § 24, 13 Tetor 2009 dhe 
Sabri Güneş, cituar më lart, § 53).

60.  Duke u kthyer tek faktet, Gjykata vëren se vendimi në lidhje me llogaritë e partisë 
ankuese për vitin 2007 ishte dorëzuar nga Gjykata Kushtetuese më 7 Mars 2012. Nuk 
është kundërshtuar midis palëve se vendimi në fjalë i ishte dorëzuar partisë ankuese 
më 4 Prill 2012 dhe lidhur me këtë nuk ka asnjë ankesë kundër tij. Në këto rrethana, 
sipas jurisprudencës së vërtetuar të Gjykatës, pala kërkuese duhet të kishte parashtruar 
ankesat e saj lidhur me këtë vendim brenda gjashtë muajve nga 4 Prill 2012, ndërkohë 
që ka pritur datën 16 Mars 2013 që t’i sjellë këto ankesa në Gjykatë. Pala kërkuese 
argumentoi se nuk mund të paraqiste kërkesën më herët për shkak të pasigurisë në 
lidhje me shumën e interesit të vonuar që do të paguante, gjë që u bë e qartë vetëm 
kur Shteti në të vërtetë konfiskoi paratë e veta më 10 Janar 2013. Sipas mendimit të 
Gjykatës, argumentet e palës kërkuese mund të merreshin parasysh nëse ankesat e saj 
kishin të bënin ekskluzivisht ose kryesisht me shumën e interesit të vonuar që i ishte 
paguar shtetit. Sidoqoftë, duke pasur parasysh se ankesa në fjalë në lidhje me themelin 
e inspektimit të kryer nga Gjykata Kushtetuese në llogaritë e 2007, afati gjashtëmujor 
duhet të llogaritet nga data në të cilën vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese 
është dorëzuar lidhur me këtë inspektim.

61.  Rrjedhimisht, ankesat lidhur me shqyrtimin e llogarive të 2007 të partisë kërkuese janë 
të papranueshme për mospërputhjen me rregullën gjashtëmujore të përcaktuar në nenin 
35 § 1 të Konventës dhe duhet të refuzohen sipas nenit 35 § 4.

II.  SHKELJE E PRETENDUAR E NENIT 11 TË KONVENTËS 

62.  Pala kërkuese u ankua se urdhrat e konfiskimit të Gjykatës Kushtetuese për shkak të 
parregullsive të supozuara në shpenzimet e saj për vitet 2008 dhe 2009 kishin vënë një 
sforcim të konsiderueshëm financiar në aktivitetet e saj politike, duke shkelur kështu të 
drejtën e saj për lirinë e shoqërimit sipas nenit 11 të Konventës, e cila thotë:
 “1.  Gjithkush ka të drejtën e lirisë së tubimit paqësor dhe të lirisë së organizimit me të 

tjerët, duke përfshirë të drejtën për t’u formuar dhe për t’u bashkuar me sindikatat 
për mbrojtjen e interesave të tij.

1. Nuk ekzistojnë kufizime në ushtrimin e këtyre të drejtave përveç atyre të 
parashikuara me ligj dhe janë të domosdoshme në një shoqëri demokratike në 
interes të sigurisë kombëtare ose të sigurisë publike, për parandalimin e trazirave 
ose krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose moralit ose për mbrojtjen e të drejtave 
dhe lirive të të tjerëve. Ky nen nuk pengon vendosjen e kufizimeve të ligjshme në 
ushtrimin e këtyre të drejtave nga pjesëtarët e forcave të armatosura, të policisë ose 
të administratës së shtetit.”

63.  Gjykata vëren në fillim se kjo ankesë nuk është qartazi e pabazuar në kuptimin e nenit 
35 § 3 (a) të Konventës. Më tej vë në dukje se nuk është i papranueshëm për asnjë arsye 
tjetër. Prandaj duhet shpallur e pranueshme.

64.  Gjykata ka konfirmuar në një numër rastesh rolin thelbësor të luajtur në një regjim 
demokratik nga partitë politike që gëzojnë liritë dhe të drejtat e parashikuara në nenin 
11 të Konventës. Partitë politike janë një formë e asocimit që është thelbësore për 
funksionimin e duhur të demokracisë. Duke pasur parasysh rolin e luajtur nga partitë 
politike, çdo masë e marrë kundër tyre ndikon edhe në lirinë e asocimit dhe, rrjedhimisht, 



544

në demokracinë në Shtetin përkatës (shih Refah Partisi (Partia e Mirëqenies) dhe të 
Tjerët kundër Turqisë [GC], nr. 41340 / 98, 41342/98, 41343/98 dhe 41344/98, § 87, 
GJEDNJ 2003 II, dhe Partia Republikane e Rusisë kundër Rusisë, nr 12976/07, § 78, 12 
Prill 2011). Prandaj, Gjykata do të shqyrtojë nëse sanksionet e vendosura nga Gjykata 
Kushtetuese ndaj palës kërkuese në rastin në fjalë përbëjnë një ndërhyrje në të drejtën e 
saj për lirinë e organizimit dhe nëse po, a është e justifikuar kjo ndërhyrje.

A.  Nëse ka pasur një ndërhyrje

1.  Argumentet e palëve
(a)  Qeveria

65.  Qeveria parashtroi se partitë politike, si element i domosdoshëm të jetës politike 
demokratike, kanë detyrimin që t’i ekspozojnë aktivitetet e tyre, duke përfshirë 
aktivitetet e tyre financiare, në shqyrtimin publik për qëllim të “qartësisë”, që mund të 
arrihej vetëm nëpërmjet mbikëqyrjes së financave të tyre. Gjykata Kushtetuese, e cila 
ishte ngarkuar me Kushtetutë me këtë detyrë të mbikëqyrjes, kishte inspektuar në këtë 
mënyrë llogaritë financiare të parashtruesit të kërkesës për vitet 2007, 2008 dhe 2009 
dhe kishte gjetur se disa nga shpenzimet e saj ishin në kundërshtim me Aktin e Partive 
Politike, për regjistrimin e pasurisë së partisë si të ardhura me Thesarin në shuma të 
barabarta me shpenzimet e paligjshme. Megjithatë, shumat në fjalë ishin relativisht të 
ulëta në krahasim me të ardhurat e partisë kërkuese për vitet në shqyrtim. Për më tepër, 
shumica e të ardhurave të partisë kërkuese erdhën nga fondet e Shtetit. Nën dritën e 
këtyre faktorëve, vendimet e kontestuara të Gjykatës Kushtetuese nuk përbënin ndonjë 
ndërhyrje në të drejtën e palës kërkuese për lirinë e organizimit.
(b)  Pala kërkuese

66.  Pala kërkuese pohoi se kur një parti politike u privua nga një pjesë e fondeve të veta, 
ajo ra në vështirësi financiare që në mënyrë të pashmangshme e dobësuan aftësinë e 
saj për të konkurruar në arenën politike, gjë që kishte ndodhur në këtë rast. Ai pohoi 
se, si rezultat i kufizimeve financiare të shkaktuara nga vendimet e kundërshtuara 
të Gjykatës Kushtetuese, ajo ishte detyruar të kufizonte disa nga shpenzimet e saj të 
parashikuara për vitin 2013. Në lidhje me këtë, fondet e akorduara për degët lokale ishin 
reduktuar ndjeshëm (Me një total prej TRY 2.434.000, që ishte rreth 1.030.860 euro më 
1 Janar 2013), duke çuar në mbylljen e disa prej këtyre degëve. Në mënyrë të ngjashme, 
fondet për degët e grave dhe të rinisë dhe për programet e trajnimit ishin shkurtuar 
në mënyrë drastike. Shtabi u përball gjithashtu me vështirësi në përballimin e kostove 
administrative, pasi shuma e konfiskuar përfshiu rreth 43% të fondeve të alokuara për 
buxhetin administrativ, i cili përafërsisht korrespondonte me shpenzimet administrative 
prej 158 ditësh. 
2.  Vlerësimi I Gjykatës

67.  Gjykata vëren se pas inspektimit të llogarive përfundimtare të palës kërkuese për vitet 
2008 dhe 2009, Gjykata Kushtetuese deklaroi se disa nga shpenzimet e saj ishin të 
paligjshme sipas Aktit të Partive Politike dhe urdhëroi konfiskimin e pasurive të palës 
kërkuese në një shumë që barazohej me  shpenzimet e paligjshme. Shuma në fjalë, e 
cila arriti në rreth TRY 2,735,208 (rreth 1,154,840 EUR), duke përfshirë interesin, është 
paguar në Thesar në vitin 2013.

68.  Pala kërkuese pretendonte se sanksionet financiare të vendosura nga Gjykata Kushtetuese 
e kishin privuar atë nga mjetet për të kryer disa nga aktivitetet e saj politike duke përbërë 
kështu një ndërhyrje në lirinë e organizimit të saj. Ai pohoi se meqenëse shumat e 
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shqiptuara si sanksione në raport me llogaritë e vitit 2007, 2008 dhe 2009, të gjitha ishin 
paguar në vitin 2013, ajo ishte detyruar të zvogëlonte shpenzimet e parashikuara për atë 
vit, që kishte rezultuar me shtyrjen ose ndërprerjen e disa prej aktiviteteve të saj politike 
duke e vënë në një pozitë të pafavorshme kundrejt konkurrentëve të saj.

69.  Gjykata pranon domosdoshmërinë e mbikëqyrjes së aktiviteteve financiare të partive 
politike për qëllime të llogaridhënies dhe transparencës, të cilat shërbejnë për të siguruar 
besimin e publikut në procesin politik. Duke pasur parasysh rolin themelor të partive 
politike në funksionimin e duhur të demokracive, publiku i përgjithshëm mund të 
konsiderohet se ka interes në monitorimin e tyre dhe në vendosjen e sanksioneve për 
çdo shpenzim të parregullt, veçanërisht për partitë politike që marrin fonde publike, siç 
është partia kërkuese. Prandaj, Gjykata pajtohet me Qeverinë se inspektimi i financave 
të partive politike nuk ngre në vetvete një çështje sipas nenit 11.

70.  Për më tepër, Gjykata vëren se nuk ka praktikë uniforme në të gjithë shtetet anëtare të 
Këshillit të Evropës lidhur me mbikëqyrjen e llogarive financiare të partive politike 
(shih paragrafin 53 më lart). Shtetet anëtare gëzojnë një hapësirë relativisht të gjerë të 
vlerësimit në lidhje me mënyrën se si ata inspektojnë financat e partive politike dhe 
sanksionet që mund të imponojnë për transaksione financiare të parregullta.

71.  Duke pasur parasysh këtë, marzhi i vlerësimit nuk është i pakufizuar dhe ku inspektimi 
i financave të një partie politike ka efektin e pengimit të aktiviteteve të saj, kjo mund të 
përbëjë një ndërhyrje në të drejtën e lirisë së organizimit.

72.  Duke u kthyer në faktet e vendosura para saj, Gjykata vë në dukje pretendimet e palës 
ankuese, të cilat nuk janë kontestuar nga Qeveria, lidhur me ndikimin e sanksioneve 
financiare të vendosura nga Gjykata Kushtetuese mbi aktivitetet e saj politike, veçanërisht 
në lidhje me degët e saj lokale, degët e grave e të rinjve dhe programet e trajnimit. 
Duket se sanksionet në fjalë kanë pasur një ndikim të konsiderueshëm në aktivitetet e 
partisë kërkuese, por thekson se ndikimi i plotë i këtyre sanksioneve nuk mund të merret 
parasysh, bazuar në gjetjen e papranueshmërisë në lidhje me sanksionet për llogaritë 
e vitit 2007 (Shih paragrafin 61 më lart). Sidoqoftë, vërehet se sanksionet që kanë të 
bëjnë me llogaritë e vitit 2008 dhe 2009 përfshinë një shumë totale prej 2,735,208 TRY 
(rreth 1,154,840 EUR). Kjo vlerë më shumë se për llogaritë e shkurtimeve u ndikua 
nga degët lokale në vitin 2013, e cila kishte një rëndësi më të madhe për shkak të 
zgjedhjeve të ardhshme lokale në Mars të vitit 2014. Në kundërshtim me pretendimet e 
Qeverisë, Gjykata nuk e konsideron  shumë të papërfillshme. Rrjedhimisht, konstaton 
se sanksionet në fjalë përbënin një ndërhyrje në veprimtaritë politike të partisë kërkuese 
dhe në këtë mënyrë në lirinë e saj të organizimit sipas nenit 11 të Konventës. Fakti që 
një pjesë e të ardhurave vjetore të palës kërkuese përbëhen nga fonde shtetërore (shih 
tabelën në paragrafin 13 më lart) nuk ndryshon gjetjen e Gjykatës në këtë drejtim, sepse 
ofrimi i mbështetjes financiare për partitë politike nuk i jep Shteteve carte blanche për 
të ndërhyrë në punët e tyre politike dhe / ose financiare. Gjykata vëren në çdo rast se, 
në kundërshtim me pretendimet e Qeverisë, fondet shtetërore për vitet 2008 dhe 2009 
përbënin vetëm rreth një të tretën e të ardhurave totale të palës kërkuese.

B.  Nëse ndërhyrja është e justifikuar

73.   Ndërhyrja përbën shkelje të nenit 11, përveç nëse “është e përcaktuar me ligj”, ka ndjekur 
një ose më shumë qëllime legjitime të përcaktuara në paragrafin 2 të asaj dispozite dhe 
ishte “e nevojshme në një shoqëri demokratike” për arritjen e këtyre qëllimeve ( Shih 
Refah Partisi (Partia e Mirëqenies) dhe të Tjerë, përmendur më lart, § 51).
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1. Argumentet e palëve
(a)  Nëse ndërhyrja është e ligjshme
(i)  Qeveria

74.  Qeveria parashtroi se neni 61 i Aktit të Partive Politike përfshinte një listë mënyrash në të 
cilat një parti politike mund të merrte të ardhura në mënyrë të ligjshme. Megjithatë, Akti 
nuk përfshin një listë të ngjashme në lidhje me shpenzimet që ishin të lejuara brenda 
qëllimit të objektivave të një partie politike. Kjo çështje iu la Gjykatës Kushtetuese 
për t’u përcaktuar. Qeveria parashtroi se shumë nga shpenzimet që u konstatuan të 
paligjshme nga Gjykata Kushtetuese në rastin në fjalë, si shpenzimet e udhëtimit dhe 
shpenzimet e tjera individuale, të pa shoqëruara me një vendim të organit kompetent të 
partisë, blerjen e barnave për anëtarët e stafit, pagesa e interesit të vonuar dhe pagesa e 
vonuar për pagesat e vonuara, si dhe pagesa e gjobave të trafikut dhe gjobave të tjera të 
tilla, ishte dënuar edhe nga Gjykata Kushtetuese në të kaluarën. Lidhur me këtë, qeveria 
iu referua një numri vendimesh të dorëzuara nga Gjykata Kushtetuese në Dhjetor 2010 
kundër partive të tjera politike. Sipas Qeverisë, Gjykata Kushtetuese ka zhvilluar në 
këtë mënyrë një jurisprudencë konsekuente mbi këtë çështje, e cila mund të shërbejë 
si një udhëzues për partitë politike në rregullimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të 
tyre, veçanërisht duke pasur parasysh se të gjitha vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë 
publikuar në Botimin Zyrtar.

75.  Qeveria pranoi se pas ndryshimeve të bëra në nenin 74 të Aktit të Partive Politike, 
qëllimi i shpenzimeve të partive politike u zgjerua dhe vetë partitë mund të përcaktojnë 
aktivitetet politike që i konsideronin të nevojshme për qëllimet e tyre. Megjithatë, 
amendamentet në fjalë nuk zbatoheshin për inspektimin e llogarive financiare të palës 
kërkuese në rastin aktual, pasi ato llogari i paraprinë hyrjes në fuqi të amendamenteve.

76.  Sa i përket detyrimit për të siguruar dokumentet mbështetëse për shpenzimet për një 
shumë të caktuar, Qeveria ka deklaruar se lloji i dokumentit të kërkuar nuk ishte 
i ngjashëm i përcaktuar në vetë ligjin përkatës. Prandaj, Gjykata Kushtetuese kishte 
marrë parasysh dispozitat përkatëse të Aktit të Procedurës Tatimore për të ndihmuar në 
inspektimin e saj. Qeveria, megjithatë, shtoi se pas miratimit të amendamenteve të nenit 
74 të Aktit të Partive Politike, shpenzimet e partive politike tani mund të mbështeteshin 
me dokumente të tjera nëse nuk ishte e mundur të jepnin faturat origjinale për shkak të 
force majeure.

77.  Duke u nisur nga sanksionet e parashikuara në Ligjin e Partive Politike për shkelje, Qeveria 
shprehu se ekzistojnë sanksione të ndryshme, duke përfshirë konfiskimin e pasurisë së 
partive politike në shuma që korrespondojnë me shpenzimet e saj pa dokumente. Ekziston 
edhe mundësia e sanksioneve penale, duke përfshirë burgimin ku kontrolli i inspektimit 
të Gjykatës Kushtetuese ishte penguar për shkak të dështimit të dorëzimit të afateve dhe/
ose të plota të llogarive përfundimtare të konsoliduara ose të ndonjë dokumenti tjetër 
të kërkuar. Sipas nenit 102 të Ligjit, dështimi për të dorëzuar llogaritë përfundimtare të 
konsoliduara në Gjykatën Kushtetuese mund të sjellë gjithashtu ndalimin e financimit 
të Shtetit. Seksioni 104 parashikonte më tej një mekanizëm paralajmërues, ku Gjykata 
Kushtetuese mund të lëshonte një paralajmërim kundër një partie politike që shkelte 
dispozitat e detyrueshme të Aktit të Partive Politike ose të ndonjë ligji tjetër përkatës. 
Në vendimet e tij që përbëjnë objektin e kësaj kërkese, Gjykata Kushtetuese kishte 
gjetur shpenzime të caktuara të palës kërkuese për të qenë të paligjshme, pasi ato nuk 
ishin në përputhje me objektivat e saj dhe / ose kishin rënë jashtë fushëveprimit të 
aktiviteteve të tyre politike, nuk është bërë në emër të personit juridik të partisë ose 
nuk ishin vërtetuar me faturat origjinale. Rrjedhimisht, pasuria e palës në shuma që 
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korrespondon me ato zëra të paligjshëm të shpenzimeve ishte regjistruar si e ardhur 
në Thesar. Pala kërkuese gjithashtu ishte paralajmëruar për disa nga shpenzimet e saj.
 (ii)  Pala kërkuese

78.   Pala kërkuese pretendoi se ndërhyrja në të drejtën e saj për lirinë e organizimit nuk ishte 
“e përcaktuar me ligj” brenda kuptimit të nenit 11 të Konventës. Ai deklaroi se ndërhyrja 
në fjalë ishte e bazuar kryesisht në nenin 69 § 3 të Kushtetutës, me kusht që “të ardhurat 
dhe shpenzimet e partive politike të jenë në përputhje me objektivat e tyre”. Sidoqoftë, 
nuk kishte udhëzime në ligj apo gjetkë për të sqaruar se cilat shpenzime mund të bëheshin 
në mënyrë të ligjshme në kuadër të “objektivave të një partie politike” ose çfarë do të 
konsideroheshin si “veprimtari politike”. Për më tepër, neni 74 (1) i Aktit të Partive 
Politike, i cili ia besoi Gjykatës Kushtetuese detyrën e inspektimit të “ligjshmërisë” të 
financave të partive politike, gjithashtu u përkufizua në kushte të pasakta, duke e lënë 
këtë gjykatë në liri të miratojë një interpretim tepër formal dhe kufizues të kërkesave të 
paqarta të Aktit. Kjo pasiguri lidhur me natyrën e saktë të kërkesave për shpenzime, së 
bashku me mungesën e saktësisë në lidhje me fushëveprimin dhe shtrirjen e autoritetit 
të Gjykatës Kushtetuese, e kishte të pamundur parashikimin e pasojave të mundshme të 
shpenzimeve të bëra. Për shembull, nuk kishte asnjë mënyrë për të ditur se shpenzimet 
e udhëtimit, tarifat ligjore apo shpenzimet gjyqësore, dhuratat dhe lulet e paraqitura 
në dasma ose darka zyrtare të lidhura me aktivitetet politike të partisë nuk mund të 
ngarkoheshin me ligj si shpenzime partiake.

79.  Pala kërkuese theksoi se vendimet e Gjykatës Kushtetuese të referuara nga Qeveria si 
precedentë ishin dorëzuar të gjitha në vitin 2010. Ata nuk mund të jepnin udhëzime 
për partinë për të rregulluar shpenzimet e saj për periudhën përkatëse. Pala kërkuese 
paraqiti në çdo rast se në mungesë të kritereve të forta ligjore për shpenzimet e partive 
politike, nuk kishte qenë e mundur të sigurohej përputhshmëria në inspektimet e kryera 
nga Gjykata Kushtetuese dhe argumentonte se kjo ishte në kundërshtim me parimin e 
sigurisë juridike.

  80. Pala kërkuese më tej i tërhoqi vëmendjen e Gjykatës për faktin se neni 74 i Aktit të 
Partive Politike ishte ndryshuar në vitin 2011. Ndonëse pala kërkuese nuk ishte lejuar 
të përfitonte nga këto ndryshime, disa nga ndryshimet e vendosura korrespondonin me 
ankesat që kishin ngritur para Gjykatës. Në veçanti, ndryshimet e bëra në nën seksionin 
(1) të nenit 74 (shih paragrafin 45 më lart) ishin prova se deri në atë kohë mbikëqyrja 
e financave të partive politike nga Gjykata Kushtetuese ishte zbatuar në një mënyrë 
që i kufizonte padrejtësisht aktivitetet e tyre dhe shqyrtonte përshtatshmërinë. Për këtë 
arsye amendamentet në fjalë kishin sjellë saktësi të mjaftueshme për Aktin në lidhje me 
inspektimin e shpenzimeve të partive politike.

81.  Sa u përket sanksioneve në dispozicion sipas aktit përkatës, pala kërkuese përsëriti 
se nuk ishte e qartë kur sanksioni i “regjistrimit si hyrje në Thesarin e Shtetit” do të 
zbatohej, në mungesë të kritereve të qarta për atë që përbënte shpenzimet që ishin 
brenda objektivave apo fushëveprimit të aktiviteteve politike të një partie politike. Sa i 
përket paralajmërimeve, pala kërkuese pohoi se nuk kishte po aq kritere për të sqaruar 
rrethanat në të cilat mund të lëshoheshin paralajmërimet dhe se ishte në diskrecionin 
e Gjykatës Kushtetuese të lëshonte paralajmërime siç e shihte të arsyeshme. Pala 
kërkuese pretendoi se rrethana të ngjashme ndonjëherë çonin në sanksion më të rëndë 
të konfiskimit të pasurisë, ndërsa në raste të tjera ata tërhoqën paralajmërime; Si e tillë, 
nuk ishte e mundur të parashikohej kur do të lëshohej paralajmërimi.

82.  Në mbështetje të argumenteve të saj, pala kërkuese iu referua udhëzimeve të lëshuara 
nga OSBE / ODIHR dhe nga Komisioni i Venecias mbi Rregullimin e Partive Politike, i 
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cili në paragrafin 16 theksoi se çdo ligj që imponon kufizime mbi të drejtën e individëve 
për organizim të lirë “duhet të jetë i qartë dhe i saktë, duke u treguar partive politike se 
cilat aktivitete konsiderohen të paligjshme dhe cilat sanksione janë në dispozicion në 
rastet e shkeljeve “(shih paragrafin 54 më lart).
 (b)  Nëse ndërhyrja ka ndjekur një qëllim legjitim dhe ishte “e domosdoshme në 

një shoqëri demokratike”
 (i)  Qeveria

83.  Qeveria argumenton se sanksionet në fjalë ndoqën një sërë qëllimesh legjitime, të tilla 
si sigurimi i përmbushjes së funksioneve të partive politike, mbrojtja e pozitës së tyre 
kushtetuese, sigurimi i respektit për “parimin e qartësisë” në shoqëritë demokratike dhe 
informimi i publikut, si dhe nëse ishin të nevojshme në një shoqëri demokratike për 
arritjen e këtyre qëllimeve. Qeveria gjithashtu argumentoi se shumat e konfiskuara nga 
pala kërkuese ishin relativisht të ulëta në krahasim me të ardhurat e këtyre të fundit 
përgjatë viteve të shqyrtimit.
(ii)  Pala kërkuese

84.   Pala kërkuese paraqiti në përgjigjen e saj se asnjë nga qëllimet legjitime të përmendura 
nga Qeveria nuk ishte përmendur nga Gjykata Kushtetuese në vendimet e saj. Si e 
tillë, pretendimet e Qeverisë në këtë drejtim ishin të pabazuara. Për më tepër, qeveria 
nuk mund të demonstrojë ndonjë lidhje midis sanksioneve të vendosura dhe qëllimeve 
legjitime të ndjekura.

85.  Parashtruesi më tej pohoi se kur konfiskimi i pasurisë së një partie politike e detyroi atë 
të kufizonte shpenzimet dhe të ndërpresë veprimtaritë e saj për shkak të vështirësive 
financiare që rezultuan një masë e tillë nuk mund të konsiderohej proporcionale me 
ndonjë qëllim legjitim të ndjekur, nëse këto qëllime kanë ekzistuar ndonjëherë. Pala 
kërkuese theksoi se ndërsa qeveria kishte argumentuar se shumat e konfiskuara ishin 
relativisht të ulëta në krahasim me të ardhurat e partisë, kjo konsideratë nuk kishte 
lidhje me “testin e proporcionalitetit” të përcaktuar nga Gjykata. Pasojat e pafavorshme 
të sanksioneve të shqiptuara ndaj palës tashmë ishin sjellë në vëmendjen e Gjykatës 
(shih paragrafin 66 më lart). Këto pasoja ishin shkaktuar nga interpretimi subjektiv dhe 
kufizues i Gjykatës Kushtetuese të kërkesave ligjore për shpenzimet dhe formalitetet në 
lidhje me ofrimin e dokumentacionit mbështetës dhe nuk konsideronte si të tillë ndonjë 
abuzim, korrupsion ose krim financiar të ndonjë pale. Duke pasur parasysh natyrën 
e parregullsive në fjalë, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me dokumentacionin, do 
të ishte më proporcionale të lëshonte paralajmërime ose të jepte njoftim paraprak për 
korrigjimin, por akti përkatës nuk parashikon një mundësi të tillë. Në këto rrethana, 
nuk mund të pranohej se sanksionet e vendosura ishin të domosdoshme në një shoqëri 
demokratike.
2.  Vlerësimi I Gjykatës

86.  Gjykata përsërit se shprehja “e përcaktuar me ligj” kërkon së pari që masa e kundërshtuar 
duhet të ketë një bazë në të drejtën e brendshme. Ai gjithashtu i referohet cilësisë së ligjit 
në fjalë, duke kërkuar që ai të jetë i arritshëm për personat në fjalë dhe të formulohet me 
saktësi të mjaftueshme për t’u mundësuar atyre - nëse është e nevojshme, me këshillat e 
duhura të parashikojnë, në një shkallë që është e arsyeshme në rrethanat, pasojat që një 
veprim i caktuar mund të sjellë (shih Refah Partisi (Partia e Mirëqenies) dhe të Tjerë, 
përmendur më lart, § 57).

87.   Gjykata vëren se palët ranë dakord që inspektimi i llogarive financiare të palës kërkuese 
dhe sanksionet që rezultuan, ishin bazuar në nenin 69 § 3 të Kushtetutës dhe në seksionet 
70-76 të Aktit të Partive Politike. Prandaj, formalisht, ndërhyrja në këtë rast kishte një 
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bazë në ligjin vendas. Gjykata më tej vëren se nuk ka pasur mosmarrëveshje lidhur 
me qasjen e dispozitave në fjalë. Pala kërkuese megjithatë pretendoi se dispozitat në 
fjalë nuk plotësonin kërkesat e “ligjshmërisë” sipas nenit 11 § 2 të Konventës, sepse 
së pari ato nuk i lejonin një partie politike të parashikonte llojet e shpenzimeve që do 
të konsideroheshin të paligjshme nga Gjykata Kushtetuese, duke qenë jashtë qëllimit 
të “objektivave” të saj, dhe së dyti, nuk kishin qartësi lidhur me sanksionet që do të 
zbatoheshin në rast të gjetjes së paligjshmërisë.

88.  Para se të fillojë shqyrtimi i saj, Gjykata theksoi se, ndërsa qëllimi i rëndësishëm që 
shërben nga inspektimi financiar i partive politike është i pamohueshëm, një inspektim 
i tillë kurrë nuk duhet të përdoret si një mjet politik për të ushtruar kontroll mbi partitë 
politike, veçanërisht me pretekstin që partia është financuar publikisht. Për të parandaluar 
abuzimin e mekanizmit të inspektimit financiar për qëllime politike, duhet të zbatohet 
një standard i lartë i “parashikueshmërisë” në lidhje me ligjet që rregullojnë inspektimin 
e financave të partive politike, në aspektin e kërkesave specifike të vendosura dhe 
sanksionet që sjell një shkelje e këtyre kërkesave. Rëndësia e autonomisë së partive 
politike në shoqëritë demokratike dhe e nevojës për legjislacionin e ngushtë për të 
frenuar rregullimin shtetëror të partive është theksuar edhe në udhëzimet e OSBE / 
ODIHR dhe Komisionit të Venecias (shih paragrafët 54-56 më lart). Gjykata tani do 
të shqyrtojë nëse standardi i parashikuar i parashikueshmërisë është arritur në ligjet 
përkatëse Turke në fuqi në kohën materiale.
(a) Parashikueshmëria e “shpenzimeve të kundërligjshme” 

89.   Gjykata vëren nga legjislacioni i brendshëm përkatës (shih paragrafët 43 dhe 44 më 
lart), si dhe nga vendimet e Gjykatës Kushtetuese në diskutim, se gjetja e paligjshmërisë 
në lidhje me shpenzimet e një partie politike ngrihet në këto situata: (i ) Kur shpenzimet 
nuk janë kryer në përputhje me “objektivat e një partie politike” dhe “në emër të 
personalitetit juridik të partisë” pas vendimit të organit kompetent të partisë; Ose (ii) kur 
shpenzimet nuk janë vërtetuar me dokumentet e nevojshme, pavarësisht nëse ato ishin 
përkundrazi të ligjshme. Gjykata vëren në fillim se ankesat e palës ankuese nën këtë kre 
kanë të bëjnë me gjendjen e mëparshme. Si të tilla, ato nuk përfshinin ndonjë pretendim 
për pa parashikueshmërinë lidhur me kërkesat e dokumentacionit (shih paragrafët 78-81 
më lart). Prandaj, Gjykata do të kufizojë shqyrtimin e saj në përputhje me rrethanat.

90.   Gjykata vëren se është e pakontestueshme ndërmjet palëve se para ndryshimeve të vitit 
2011, Akti i Politikave nuk ofroi ndonjë udhëzim se si “objektivat e një partie politike” do 
të interpretoheshin për qëllimet e kryerjes së inspektimit nga ana e Gjykatës Kushtetuese 
dhe cilat aktivitete do të binin jashtë fushëveprimit të këtyre objektivave. Qeveria 
konfirmoi se ndërsa lista e burimeve të paligjshme të të ardhurave ishte parashikuar në 
nenin 61 të Aktit të Partive Politike, asnjë listë e tillë nuk ishte dhënë për shpenzimet 
e paligjshme. Gjykata gjithashtu vuri në dukje se para ndryshimeve në fjalë nuk kishte 
asnjë dispozitë në Aktin e Partive Politike ose diku tjetër duke specifikuar natyrën dhe 
fushëveprimin e inspektimit që do të kryhej nga Gjykata Kushtetuese. Prandaj, Gjykata 
gjen prima facie se ligji përkatës vendas, teknikisht, vuan nga mungesa e saktësisë në 
ato aspekte.

91.  Thënë këtë, Gjykata gjithashtu vë në dukje vërejtjet e Qeverisë se udhëzimet që mungojnë 
në ligjin e shkruar janë dhënë nga Gjykata Kushtetuese, e cila, përmes vendimeve të saj 
gjatë viteve ka bërë të qartë se çfarë lloj shpenzimesh do të kualifikoheshin si të lindura 
në ndjekje të objektivave të një partie politike. Prandaj, sipas parashtresës së Qeverisë, 
shumë nga shpenzimet që Gjykata Kushtetuese i shpalli të paligjshme në llogaritë e 2008 
dhe 2009 të kërkuesit kishin precedentë në vendimet e kaluara të Gjykatës Kushtetuese.
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 92.  Gjykata pranon se nuk është e mundur, ose e dëshirueshme, të arrihet saktësi absolute 
ose ngurtësi në hartimin e ligjeve dhe shumë prej tyre janë të pashmangshme në terma 
që në një masë më të madhe ose më të vogël janë të paqarta. Roli i gjykimit të dhënë në 
gjykatë është pikërisht që të zhduken dyshimet e tilla interpretuese që mbeten. Prandaj, 
fakti i thjeshtë se një dispozitë ligjore mund të interpretohet në më shumë mënyra nuk 
do të thotë se nuk arrin të përmbushë kërkesat e “parashikueshmërisë” për qëllimet 
e Konventës (shih, ndër të tjera, Refah Partisi (Partia e Mirëqenies) Dhe të tjerë, 
përmendur më lart, § 57, dhe Zhechev kundër Bullgarisë, nr.57045/00, § 40, 21 Qershor 
2007).

93.  Gjykata më tej thekson se, sipas praktikës së saj të vendosur, koncepti i “ligjit” duhet të 
kuptohet në kuptimin e tij “substancial” dhe jo në kuptimin “zyrtar” të saj. Për këtë arsye 
ai përfshin gjithçka që shkon për të kompozuar ligjin e shkruar, duke përfshirë vendimet 
gjyqësore që interpretojnë ligjin (shih, mutatis mutandis, Kruslin kundër Francës, 24 
Prill 1990, § 29, Seria A, nr 176 A). Prandaj, Gjykata duhet të përcaktojë nëse Gjykata 
Kushtetuese në të vërtetë kishte hartuar një praktikë gjyqësore të qëndrueshme, të qartë 
dhe të saktë në kohën materiale, siç pohohet nga Qeveria, që do t’i lejonte palës ankuese 
të parashihej se si kërkesat e tjera të paqarta të Kushtetutës dhe Aktet partiake politike 
mbi shpenzimet e partive politike do të interpretohen dhe zbatohen në praktikë dhe do 
të rregullojnë sjelljen e saj në përputhje me rrethanat (shih, mutatis mutandis, Shoqata 
Ekin kundër Francës, nr. 39288/98, § 46, KEDNJ 2001 VIII).

94.  Lidhur me këtë, Gjykata së pari vëren se vendimet e Gjykatës Kushtetuese të referuara 
nga Qeveria si precedent, në të vërtetë kanë të bëjnë me disa shpenzime që u konstatuan 
të ishin shkaktuar në mënyrë të paligjshme nga pala kërkuese në vitin 2008 dhe 2009. 
Megjithatë, Gjykata gjithashtu vë në dukje se vendimet në fjalë u dorëzuan në Dhjetor 
2010, domethënë pasi llogaritë përfundimtare të palës kërkuese u paraqitën në Gjykatën 
Kushtetuese për inspektim. Si e tillë, Gjykata nuk mund ta pranojë vlerën e tyre si 
precedent për qëllimet e çështjes në fjalë.

95.  Në këto rrethana, Gjykata konsideron se Qeveria nuk ka ofruar asnjë praktikë gjyqësore 
të përcaktuar që tregon se mënyra dhe fusha e shqyrtimit të Gjykatës Kushtetuese 
dhe interpretimi i saj i kërkesave të ligjshmërisë përkatëse kanë dhënë arsye për 
të parashikuar gjetjen e paligjshmërisë në lidhje me artikujt e shpenzimeve në fjalë. 
Prandaj pretendimet e palës kërkuese për pa parashikueshmëri mbeten të pashpenzuara.

96.  Gjykata më tej vëren se vendimet e Gjykatës Kushtetuese në fjalë gjithashtu përmbanin 
disa mospërputhje në lidhje me kriteret që duhen zbatuar në vlerësimin e kërkesave të 
ligjshmërisë, të cilat iu shtuan pa parashikueshmërisë së tyre. Për shembull, Gjykata 
vëren se sa i përket shumicës së shpenzimeve të kundërligjshme në fjalë, nuk është 
e qartë nëse ato konsiderohen si tërësisht të papërputhshme me objektivat e partisë 
dhe jashtë fushëveprimit të aktiviteteve të saj politike, ose nëse disa prej tyre do të 
ishin konsideruar të ligjshme nëse ato do të ishin mbështetur nga një “vendim i organit 
kompetent të partisë” siç kërkohet në nenin 70 të Aktit të Partive Politike. Gjykata me 
anë të shembullit vë në dukje se ndërsa për disa shpenzime Gjykata Kushtetuese kërkoi 
një autorizim të shprehur nga organi kompetent i palës, për të tjerët një shpjegim për 
natyrën e shpenzimeve u konstatua të jetë i mjaftueshëm pa një vendim mbështetës. 
Për shembull, megjithëse shpenzimet për ushqimin e ofruar tek punëtorët e Tekel gjatë 
veprimit të tyre industrial u gjetën të ligjshme vetëm mbi bazën e shpjegimit të dhënë, 
ushqimet e pritjes për disa federata apo shoqata u konsideruan të paligjshme (shih 
paragrafin 19 më lart). Në mënyrë të ngjashme, shpjegimi i partisë kërkuese, se darkat 
e organizuara në vitin 2008 nga kreu i degës së saj të të rinjve kishin të bënin me punën 



551

e zgjedhjeve, u pranua në lidhje me dy prej këtyre ushqimeve dhe u refuzua për pjesën 
tjetër, pa asnjë justifikim (shih paragrafin 18 më lart).

97.  Sipas mendimit të Gjykatës, paqartësia ligjore e shkaktuar nga pa parashikueshmëria e 
kërkesave të ligjshmërisë të vendosura nga Gjykata Kushtetuese u përkeqësua më tej 
nga vonesat e hasura në procedurën e inspektimit, në mungesë të afateve të përcaktuara 
në ligj. Gjykata vëren në lidhje me këtë, se Gjykata Kushtetuese, e cila e kreu të gjithë 
inspektimin në bazë të një procedure të shkruar, kishte kaluar përafërsisht tre vjet për 
të përfunduar inspektimin e llogarive të vitit 2008 dhe dy vjet për llogaritë e vitit 2009. 
Duke pasur parasysh interesat e rëndësishme financiare për palën kërkuese, Gjykata 
Kushtetuese duhet të kishte vepruar me kujdes të veçantë për të finalizuar inspektimet 
në kohën e duhur, gjë që gjithashtu do të lejonte që pala kërkuese të rregullonte sjelljen 
e saj me qëllim që të shmangte përballjen me sanksione për shpenzime të ngjashme në 
vitet në vijim (shih argumentin e palës kërkuese në paragrafin 112 më poshtë).
 (b)  Parashikueshmëria e sanksioneve të aplikueshme 

98.  Pala kërkuese parashtroi se Gjykata Kushtetuese kishte lëshuar paralajmërime lidhur 
me disa nga shpenzimet e saj. Megjithatë, nuk ishte e qartë se pse shpenzimet në fjalë 
kishin tërhequr paralajmërime në vend të sanksionit më të rëndë të konfiskimit të 
pasurive, në mungesë të ndonjë udhëzimi në aktin përkatës për sa i përket lëshimit 
të paralajmërimeve, në krahasim me urdhrat e konfiskimit. Sipas mendimit të palës 
kërkuese, kjo çështje ishte lënë plotësisht në diskrecionin e Gjykatës Kushtetuese, e cila 
përbënte problemin e pa parashikueshmërisë.

99.  Qeveria, nga ana e tyre, nuk kundërshtoi pretendimet e palës kërkuese në këtë drejtim 
dhe kufizoi reagimin e tyre për të konfirmuar mundësinë e një mekanizmi paralajmërues 
sipas nenit 104 të Aktit të Partive Politike.

100.  Gjykata vëren se çështja e sanksioneve që do të aplikohet për shpenzime të paligjshme 
trajtohet në Aktin e Palëve Politike. Neni 76 i ligjit, i titulluar “Sanksionet për shkelje 
të dispozitave financiare”, parashikon që pasuria e një partie politike në shumën e 
shpenzimeve të saj pa dokumente do të regjistrohet si e ardhur në Thesarin e Shtetit. 
Neni 104 parashikon që Gjykata Kushtetuese mund t’i shërbejë një partie politike 
me paralajmërim për çdo shkelje të dispozitave të detyrueshme të ligjit me kërkesë të 
kryeprokurorit publik bashkangjitur në Gjykatën e Kasacionit.

101.  Gjykata së pari vë në dukje se neni 76, i cili i dedikohet posaçërisht sanksioneve për 
shkeljet e dispozitave financiare të Aktit, parashikon një sanksion vetëm në lidhje me 
shpenzimet për të cilat nuk ka prova të dokumentuara dhe nuk përmend shpenzimet 
e deklaruara të paligjshme në baza të tjera, të tilla si për të qenë në kundërshtim me 
objektivat e një partie politike. Megjithatë, Gjykata e konsideron këtë si një mbikëqyrje 
teknike, pasi është e qartë nga formulimi i nenit 75 në lidhje me detyrën e inspektimit të 
Gjykatës Kushtetuese, si dhe nga praktika gjyqësore e asaj gjykate siç është dëshmuar 
në vendimet e saj përkatëse në rastin aktual, që “regjistrimi si e ardhur në Thesarin e 
Shtetit” të përmendur në nenin 76 është një sanksion i zbatueshëm për të gjitha llojet e 
shpenzimeve të kundërligjshme.

102.  Ajo që duket më problematike, megjithatë, është mekanizmi paralajmërues i 
parashikuar në nenin 104 të Aktit të Partive Politike. Gjykata vëren se megjithëse neni 
76 i lartpërmendur nuk i referohet një “paralajmërimi” si një sanksion në dispozicion në 
lidhje me një shkelje të dispozitave financiare, neni 104 është hartuar në kushte mjaft 
të gjera për të mbuluar shkeljet e të gjitha dispozitave të detyrueshme të Ligjit. Prandaj, 
në teori, shpenzimet nga një parti politike që bie në kundërshtim me nenet 70-76 të 
Aktit mund të jenë subjekt i një paralajmërimi. Ky fakt është konfirmuar nga Qeveria 
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në vëzhgimet e tyre. Po ashtu mbështetet edhe nga vendimet e Gjykatës Kushtetuese në 
fjalë. Megjithatë, Gjykata ka identifikuar dy probleme kryesore me paralajmërimet e 
lëshuara nga Gjykata Kushtetuese në rastin në fjalë.

103. Së pari, Gjykata vëren se paralajmërimet në fjalë nuk janë shkaktuar nga një kërkesë 
nga kryeprokurori publik siç kërkohet me nenin 104. Kjo, e shoqëruar me mungesën e 
një referimi specifik nga Gjykata Kushtetuese në nenin 104 në vendimet e tij, krijon një 
dykuptimësi sa i përket bazës ligjore aktuale të këtyre paralajmërimeve.

104. Së dyti, nuk është e qartë nga Akti i Partive Politike, ose nga parashtrimet e Qeverisë, 
kur një paralajmërim, në krahasim me një urdhër konfiskimi, mund të lëshohet në lidhje 
me shpenzimet që bien ndesh me kërkesat e Ligjit. Gjithashtu nuk është e mundur që të 
nxjerrim ndonjë sqarim nga teksti i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese në rastin në fjalë 
apo nga natyra e shpenzimeve që ishin subjekt i paralajmërimeve, të cilat nuk duken të 
jenë ndryshe nga shpenzimet e tjera të paligjshme që rezultuan në urdhra konfiskimi. 
Gjykata, me anë të shembullit, vëren se Gjykata Kushtetuese ka lëshuar një paralajmërim 
për shkak të mosparaqitjes së urdhërpagesave të paguesve të punonjësve me deklarata 
bankare (shih paragrafin 31 më lart), ndërsa parashtrimi i urdhërpagesave vetëm në 
lidhje me disa shpenzime të tjera rezultoi në urdhra konfiskimi (shih paragrafin 15 më 
lart). Gjykata më tej vëren se Gjykata Kushtetuese ka lëshuar edhe një urdhër konfiskimi 
dhe një paralajmërim në lidhje me një nga artikujt e paligjshëm të shpenzimeve në 
llogaritë e vitit 2009, pa dhënë ndonjë arsyetim për vendimin e saj (shih paragrafin 34 
më lart).

 105. Gjykata rithekson që për një ligj që të kalojë testin e “parashikuar me ligj” në nenin 11 
§ 2 të Konventës, duhet të formulohet me saktësi të mjaftueshme për të mundësuar një 
individ të parashikojë, në një shkallë që është e arsyeshme në rrethanat, pasojat që një 
veprim i caktuar mund të sjellë dhe të rregullojë sjelljen e tij në përputhje me rrethanat 
(shih, për shembull, Sanoma Uitgevers BV kundër Holandës [GC], nr. 38224/03, § 81, 
14 Shtator 2010, dhe Refah Partisi  Dhe të Tjerë, përmendur më lart, § 57). Sidoqoftë, 
Gjykata konsideron se në çështjen në fjalë pala kërkuese nuk ishte në gjendje të 
parashikonte nëse edhe kur shpenzimet e paligjshme do të dënoheshin me paralajmërim 
ose urdhër konfiskimi. Duke marrë parasysh pasojat serioze që një urdhër konfiskimi 
mund të sjellë për një parti politike, ligji i brendshëm duhet të përcaktojë më saktësisht 
rrethanat në të cilat një sanksion i tillë mund të zbatohej në krahasim me sanksionimin 
më pak ndërhyrës të paralajmërimit.

106. Gjykata konsideron se në shoqëritë moderne, aktivitetet e ndërmarra nga partitë politike 
në përkrahjen e objektivave të tyre do të mbulojnë domosdoshmërish një spektër 
të gjerë, duke filluar nga përpjekjet e pastra politike deri te aktivitetet ndihmëse që 
megjithatë janë thelbësore për ekzistencën e një partie politike. Gjykata më tej njeh 
vështirësitë që ekzistojnë në sigurimin e kritereve gjithëpërfshirëse për të përcaktuar 
se cilat nga ato aktivitete mund të konsiderohen të jenë në përputhje me objektivat 
e një partie politike dhe të jenë të lidhura me punën partiake. Sidoqoftë, duke pasur 
parasysh rolin e rëndësishëm të partive politike në shoqëritë demokratike, çdo rregullim 
ligjor që mund të ketë ndikim në ndërhyrjen në lirinë e tyre të organizimit, siç është 
inspektimi i shpenzimeve të tyre, duhet të përfshihet në terma që ofrojnë një tregues 
të arsyeshëm se si këto dispozita do të interpretohen dhe zbatohen. Në rastin konkret, 
mungesa e saktësisë së dispozitave ligjore përkatëse, së bashku me dështimin e dukshëm 
të Gjykatës Kushtetuese për të vendosur një praktikë konsistente në kohën materiale, 
se si do të interpretoheshin në praktikë këto dispozita, do të privonte nga pala kërkuese 
mundësinë për rregullimin e shpenzimeve të saj në përputhje me rrethanat. Gjykata 
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vëren se ndryshimet e paraqitura në nenin 74 të Aktit të Partive Politike në vitin 2011 
kërkonin të zgjidhnin këtë paqartësi, për sa i përket aktiviteteve në lidhje me të cilat 
një parti politike mund të pësojë shpenzime dhe fushëveprimin e kompetencave të 
Gjykatës Kushtetuese në shqyrtimin e Ligjshmërinë e shpenzimeve për këto aktivitete. 
Megjithëse Gjykata nuk është në gjendje të komentojë mbi përshtatshmërinë e këtyre 
ndryshimeve nga pikëpamja e nenit 11 § 2 të Konventës, megjithatë konsideron se ato 
synonin të sillnin njëfarë qartësie për të drejtat dhe detyrimet e partive politike lidhur me 
shpenzimet e tyre, që legjislatura duhet ta ketë konsideruar se mungonte.

 107. Duke pasur parasysh sa më sipër dhe konsideratat e saj lidhur me dykuptimësinë e 
sanksioneve të zbatueshme për shpenzimet e paligjshme, Gjykata konkludon se gjendja 
e parashikueshmërisë sipas nenit 11 § 2 nuk përmbush rastin në fjalë dhe se, rrjedhimisht, 
ndërhyrja në fjalë nuk është e përcaktuar me ligj.

108.  Në këto rrethana, Gjykata nuk ka nevojë të konstatojë nëse kërkesat e tjera të paragrafit 
të dytë të nenit 11 të Konventës janë respektuar në rastin konkret - domethënë, nëse 
ndërhyrja ka ndjekur një nga qëllimet legjitime të përmendura në atë paragraf. (Shih 
Sanoma Uitgevers BV, cituar më lart, § 101 dhe, mutatis mutandis, Hashman dhe 
Harrup kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 25594/94, § 42, GJEDNJ 1999 VIII). 
Gjykata vëren në veçanti se, përderisa pala kërkuese u ankua se zbatimi i sanksionit të 
“konfiskimit”, në krahasim me atë të një “paralajmërimi”, ishte jo proporcional në bazë 
të natyrës së parregullsive të supozuara në llogaritë e tij, duke përfshirë ato që kanë 
të bëjnë me mangësitë në dokumentacion, çështja është trajtuar mjaftueshëm në këtë 
vendim.

109.  Nga kjo rrjedh se ka pasur shkelje të nenit 11 të Konventës. 

III.  SHKELJE E PRETENDUAR  E NENIT 6 § 1 E KONVENTËS

110. Pala kërkuese pohoi, bazuar në nenin 6 § 1 të Konventës, se i ishte mohuar një gjykim 
i drejtë, sepse nuk ishte mbajtur dëgjim publik para Gjykatës Kushtetuese në lidhje 
me kontrollin e llogarive të tij dhe për shkak se procedurat para kësaj gjykate nuk u 
pajtuan me parimet e procedurës kundërshtuese dhe  me barazinë e armëve. Ajo më tej 
argumentoi se procedurat nuk kishin përfunduar brenda një kohe të arsyeshme dhe nuk 
kishte pasur mundësi për të kundërshtuar vendimet e Gjykatës Kushtetuese.

111. Qeveria pretendoi se neni 6 nuk ishte i zbatueshëm në rastin në fjalë. Ata thanë se 
procedurat para Gjykatës Kushtetuese nuk kishin përfshirë një padi në kuptimin klasik, 
por kishin të bënin vetëm me auditimin financiar të llogarive të palës kërkuese. Për më 
tepër, procedurat kanë qenë “publike” në natyrë dhe nuk kanë të bëjnë me përcaktimin e 
të drejtave dhe detyrimeve civile të palës kërkuese. Nga ana tjetër, Qeveria argumentoi 
se procedurat para Gjykatës Kushtetuese kishin qenë të drejta, sepse pala kërkuese kishte 
pasur rastin të merrte pjesë në mënyrë të rregullt në proces nëpërmjet përgjigjeve që 
u kishte dhënë “pyetësorëve” të dërguar nga Gjykata Kushtetuese. Për më tepër, duke 
pasur parasysh kompleksitetin e procedurës së inspektimit financiar, procedurat në fjalë 
kishin përfunduar brenda një kohe të arsyeshme. Qeveria theksoi në lidhje me këtë se 
inspektimet vjetore ishin kryer në lidhje me llogaritë përfundimtare jo vetëm në selitë e 
të gjitha partive politike, prej të cilave ishin shtatëdhjetë e tetë në vitin 2013, por edhe në 
degët e tyre lokale në tetëdhjetë e një provincave në më shumë se 800 rrethe. Ndryshimet 
në sistemet e kontabilitetit të partive të ndryshme politike dhe vonesat nga ana e palëve 
në plotësimin e parashtresave të tyre kishin zgjatur gjithashtu procesin e inspektimit.

112. Pala kërkuese argumentoi se neni 6 ishte i zbatueshëm për procedurat në fjalë, si 
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rezultat i atyre procedurave, të cilat përfshinin konfiskimin e pasurive të partisë politike 
të cilat kanë pasur ndikim të drejtpërdrejtë në të drejtat e saj pronësore. Në përgjigje 
të argumenteve të mbetura të Qeverisë, pala kërkuese ruajti pretendimet e saj të para. 
Prandaj, ajo deklaroi se procedura e shkruar para Gjykatës Kushtetuese e kishte privuar 
atë nga mundësia për të paraqitur argumentet në lidhje me zbatimin e ligjeve përkatëse 
në llogaritë e saj. Ajo pohoi gjithashtu se kohëzgjatja e procedurës në fjalë, e cila e 
kishte penguar të ndërmarrë veprime në kohën e duhur për të parandaluar sanksionet 
e mëtejshme për çështje të ngjashme, nuk mund të shpjegohej me kompleksitetin e 
tyre duke qenë se të gjithë procedurat ishin kryer në bazë të dosjeve, pa asnjë seancë 
dëgjimore. Ajo gjithashtu argumentoi se nuk kishte pasur ndonjë të metë apo vonesë që 
i atribuohet asaj.

113. Gjykata, në fillim, konsideron se thelbi i ankesës së kërkuesit lidhur me gjatësinë 
e tepërt të procedurës, duke përfshirë ndikimin e pafavorshëm të zgjatjes së tyre të 
paarsyeshme në llogaritë e tij të ardhshme, është trajtuar në mënyrë të mjaftueshme si 
pjesë e shqyrtimit të tij sipas nenit 11 (Shih paragrafin 97 më lart). Prandaj, Gjykata 
konsideron se nuk është e nevojshme të shqyrtohet kjo ankesë veç e veç bazuar në nenin 
6 të Konventës.

114.  Gjykata më tej vëren se palët nuk kanë rënë dakord edhe përsa i përket faktit nëse neni 6 
ishte i zbatueshëm për procedurat para Gjykatës Kushtetuese. Gjykata nuk e konsideron 
të nevojshme të vendosë mbi këtë mosmarrëveshje pasi që ankesat e mbetura sipas nenit 
6 janë, në çdo rast, të papranueshme për arsyet e mëposhtme (shih Meimanis kundër 
Letonisë, nr 70597/11, § 44, 21 Korrik 2015).

115. Sa i përket ankesës në lidhje me mungesën e një seance publike, Gjykata konsideron 
se, edhe pse është e vërtetë që në procedurat para gjykatës së shkallës së parë dhe të 
vetme, siç është rasti konkret, e drejta për “dëgjim publik” sipas nenit 6 § 1 përfshin, 
në parim, një të drejtë për një “dëgjim verbal”, rrethana të jashtëzakonshme mund të 
justifikojnë dhënien e një dëgjimi të tillë. Natyra e çështjeve para gjykatës kompetente 
kombëtare luan një rol vendimtar këtu (shih Hesse-Anger dhe Anger kundër Gjermanisë 
(vendim), nr. 45835/99, GJEDNJ 2001 VI (ekstrakte))). Në rastin konkret, procedurat 
para Gjykatës Kushtetuese kanë të bëjnë me inspektimin e llogarive financiare të palës 
kërkuese, e cila, siç ka theksuar Qeveria, është një çështje shumë teknike e cila mund të 
trajtohet në mënyrë të mjaftueshme përmes një procedure të shkruar.

Megjithëse pala kërkuese nuk ishte në gjendje të paraqitej para Gjykatës Kushtetuese 
për të paraqitur argumentet e saj me gojë, ajo kishte mundësinë të komentonte me 
shkrim mbi shpenzimet që Gjykata Kushtetuese e konsideronte problematike dhe 
që më vonë formoi bazën e konstatimeve të saj të paligjshme dhe gjithashtu për të 
siguruar informacione të mëtejshme siç kërkohet (shih tabelën në shtojcën më poshtë). 
Gjykata përsërit në lidhje me këtë rast se sipas gjykimit të saj, dëgjimi nuk mund të jetë i 
domosdoshëm, për shembull, kur nuk ngre pyetje për faktet apo ligjin të cilat nuk mund 
të zgjidhen në mënyrë adekuate në bazë të shkresave të lëndës dhe shkresave të palëve 
(Shih, mes shumë autoriteteve të tjera, Keskinen dhe Veljekset Keskinen Oy kundër 
Finlandës, nr 34721/09, § 33, 5 Qershor 2012, dhe Meimanis, cituar më lart, § 49).

Duke pasur parasysh natyrën e veçantë të procedurës në fjalë, pala kërkuese nuk 
e ka bërë të qartë se si një seancë dëgjimore do të kishte dhënë një mundësi më të mirë 
për të mbrojtur ligjshmërinë e shpenzimeve në fjalë, veçanërisht duke pasur parasysh 
se neni 6 i Konventës nuk të garanton të drejtën për praninë personale përpara një 
gjykate civile, por një të drejtë më të përgjithshme për të paraqitur rastin në mënyrë 
efektive para gjykatës (shih, ndër të tjera, Margaretić kundër Kroacisë, nr.16115/13, 
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§ 127, 5 Qershor 2014). Gjykata gjithashtu dëshiron të theksojë se partitë politike që i 
nënshtrohen inspektimit financiar nuk janë tërësisht të privuar nga e drejta e dëgjimit 
verbal, siç parashikohet me nenin 30 të Aktit jofunksional mbi Themelimin dhe Rregullat 
e Procedurës së Gjykatës Kushtetuese të Turqisë, Gjykata Kushtetuese  mund të ftojë 
përfaqësuesit e partive politike që të dëgjojnë sqarimet e tyre në lidhje me financat e 
tyre, kur e konsideron këtë të nevojshme, gjë që me sa duket nuk e bëri në rastin në fjalë.

116. Sa i përket pretendimit se procedurat në fjalë nuk zbatuan parimet e procedurës 
kundërshtuese dhe barazisë së armëve, Gjykata përsërit se e drejta për një proces gjyqësor 
kundërshtues do të thotë mundësi për palët që të kenë njohuri si dhe për të bërë komente 
mbi vërejtjet e paraqitura (Shih, për shembull, Kress kundër Francës [GC], nr. 39594/98, 
§ 74, GJEDNJ 2001 VI, dhe Ruiz-Mateos kundër Spanjës, 23 Qershor 1993, § 63, Seria 
A 262). Gjithashtu përfshin të drejtën e palëve për të paraqitur vërejtje që konsiderohen 
të rëndësishme për rastin e tyre (shih, për shembull, Andrejeva k. Letonisë [GC], nr. 
55707/00, § 96, GJEDNJ 2009, dhe Clinique des Acacias dhe Të tjerë kundër Francës, 
numër 65399/01, 65406/01, 65405/01 dhe 65407/01, § 37, 13 Tetor 2005). Kërkesa e 
barazisë së armëve nga ana tjetër nënkupton që secilës palë duhet t’u ofrohet një mundësi 
e arsyeshme për të paraqitur rastin - duke përfshirë dëshminë - në kushte të cilat nuk e 
vënë atë në një disavantazh substancial kundrejt palës tjetër (shih Andrejeva [GC], cituar 
më lart, dhe Dombo Beheer BV kundër Holandës, 27 Tetor 1993, § 33, Seria A, nr. 274). 
Duke pasur parasysh në veçanti natyrën e njëanshme të procedurave në fjalë dhe vërejtjet 
me shkrim të paraqitura në lidhje me shpenzimet që ishin identifikuar si problematike nga 
Gjykata Kushtetuese, pala kërkuese nuk ka vërtetuar, mbi faktet e në rastin konkret, se 
parimet e procedurave kundërshtare dhe barazia e armëve janë shkelur.

117.  Së fundmi, sa i përket argumentit që pala kërkuese nuk kishte mundësi t’i kundërshtonte 
vendimet e Gjykatës Kushtetuese, Gjykata përsërit se asnjë e drejtë ankimi nuk rrjedh nga 
neni 6 i Konventës (shih, për shembull, Delcourt kundër Belgjikës, 17 Janar 1970, §§ 25-
26, Seria A nr.11 dhe Jung kundër Gjermanisë (vendim), nr. 5643/07, 29 Shtator 2009).

118.  Duke marrë parasysh sa më sipër, Gjykata konsideron se edhe duke supozuar që neni 
6 zbatohet në procedurat kushtetuese në rastin konkret, ankesat sipas nenit 6 § 1 të 
Konventës, me përjashtim të atyre që kanë të bëjnë me kohëzgjatjen e procedurës, 
janë qartazi të pabaza dhe duhet të refuzohen, në përputhje me nenin 35 §§ 3 dhe 4 të 
Konventës.

IV.  SHKELJE E PRETENDUAR E NENIT 1 TË PROTOKOLLIT nr. 1 TË 
KONVENTËS 

119. Pala kërkuese u ankua, sipas nenit 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës, që urdhrat e 
konfiskimit të bëra nga Gjykata Kushtetuese në lidhje me llogaritë e 2008 dhe 2009 
kishin shkelur të drejtat e saj pronësore dhe iu referua argumenteve që kishte parashtruar 
sipas nenit 11 të Konventës.

120.  Qeveria kundërshtoi argumentin e palës kërkuese.
121. Gjykata nuk e konsideron ankesën e palës ankuese sipas nenit 1 të Protokollit nr. 1 të 

Konventës të jetë qartazi e pabazuar në kuptim të nenit 35 §§ 3 të Konventës. Më tej 
vë në dukje se nuk është i papranueshëm për asnjë arsye tjetër dhe prandaj duhet të 
shpallet e pranueshme. Megjithatë, Gjykata gjithashtu vë në dukje se kjo ankesë ka të 
bëjë me faktet e njëjta si ato të shqyrtuara sipas nenit 11. Prandaj konsideron se nuk 
është e nevojshme të shqyrtohet veçmas (shih, mutatis mutandis, Refah Partisi (Partia 
e Mirëqenies) dhe të Tjerë, e cituar më lart § 137).
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V.  APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

122.  Neni 41 I Konventës parashikon:
“Kur Gjykata konstaton se ka pasur 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.”

A.  Dëmi

123. Për sa i përket dëmit financiar, pala kërkuese kërkoi kthimin e shumave të konfiskuara 
nga Thesari i Shtetit pas vendimeve të kundërshtuara të Gjykatës Kushtetuese. Në lidhje 
me këtë, ai pretendoi 3,548,657 lira Turke (TRY) (rreth 1,527,000 Euro në datën e 
konfiskimit) në lidhje me llogaritë e vitit 2007, TRY 1,434,042.30 (rreth 605,966 Euro 
në datën e konfiskimit) në lidhje me 2008 dhe TRY 1,257,030.83 (rreth 531,168 Euro 
në datën e konfiskimit) në lidhje me llogaritë e vitit 2009. Ai gjithashtu pretendoi TRY 
45,920, i cili është interesi i vonuar për shumat e konfiskuara në lidhje me llogaritë e 
vitit 2008 dhe 2009. Pala ankuese kërkoi më tej që interesi i vonuar ligjor të zbatohej 
për ato shuma nga datat e konfiskimit deri në datën e dorëzimit të vendimit të Gjykatës. 
Ai nuk ka bërë një kërkesë në lidhje me dëmin jo financiar.

 Për sa i përket dëmit financiar, pala kërkuese kërkoi kthimin e shumave të 
konfiskuara nga Thesari i Shtetit pas vendimeve të kundërshtuara të Gjykatës 
Kushtetuese. Në lidhje me këtë, ai pretendoi 3,548,657 lira turke (TRY) (rreth 1,527,000 
euro në datën e konfiskimit) në lidhje me llogaritë e vitit 2007, TRY 1,434,042.30 (rreth 
605,966 euro në datën e konfiskimit) në lidhje me 2008 dhe TRY 1,257,030.83 (rreth 
531,168 euro në datën e konfiskimit) në lidhje me llogaritë e vitit 2009. Ai gjithashtu 
pretendoi TRY 45,920, i cili ishte interesi i vonuar për shumat e konfiskuara në lidhje me 
llogaritë e vitit 2008 dhe 2009. Pala kërkuese kërkoi më tej që interesi i vonuar ligjor të 
zbatohej për ato shuma nga datat e konfiskimit deri në datën e dorëzimit të vendimit të 
Gjykatës. Ai nuk bëri një kërkesë në lidhje me dëmin jo financiar. 

124.  Qeveria argumentoi se nuk kishte lidhje shkakësore midis shkeljeve të supozuara dhe 
dëmit të supozuar financiar.

125. Duke pasur parasysh konstatimin e papranueshmërisë në lidhje me inspektimin e 
llogarive të vitit 2007 të kërkuesit, Gjykata e hedh poshtë padinë në lidhje me dëmin 
material për atë vit. Sidoqoftë, duke pasur parasysh konstatimin e shkeljes së nenit 11 
në paragrafin 109 më lart lidhur me inspektimet e llogarive të vitit 2008 dhe 2009, 
Gjykata e konsideron të arsyeshme që t’i japë ankuesit shumat e konfiskuara për ato 
vite në tërësi, duke përfshirë interesin prej TRY 45,920. Megjithatë, Gjykata vëren se 
shuma në fjalë për vitin 2008 është TRY 1.432.257,30 dhe jo TRY 1.434.042.30 sipas 
pretendimit të palës ankuese, diferenca prej TRY 1.785 që janë konfiskuar si të ardhura 
të paligjshme, është shumë e cila bie jashtë fushës së veprimit të aplikimit aktual. Shuma 
e konfiskuar për periudhën përkatëse përllogaritet në TRY 2,735,208.13.

126. Gjykata refuzon kërkesën e palës ankuese për dhënien e interesit të vonuar ligjor në 
shumën përkatëse. Megjithatë, e sheh të arsyeshme të rritet çmimi për TRY 3.457.525 
(ekuivalent me përafërsisht 1.085.800 euro), për të llogaritur inflacionin536.

536   Kjo shumë u përcaktua duke përdorur mjetin e llogaritjes të dhënë në faqen zyrtare të Bankës Qendrore Turke, e 
cila merr si referencë të saj indeksin e çmimeve me pakicë të publikuar nga Instituti i Statistikave të Turqisë (TUIK).
 (http://www3.tcmb.gov.tr/enflasyoncalc/enflasyon_anayeni.php)
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B.  Kosto dhe shpenzime

127. Pala kërkuese gjithashtu kërkoi TRY 31,250 (rreth 10,495 Euro) për kostot dhe 
shpenzimet e bëra para Gjykatës.

128. Qeveria kundërshtoi pretendimin e palës ankuese, duke e konsideruar të pabazuar në 
mungesë të ndonjë prove të pagesës.

129. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një kërkues ka të drejtën e rimbursimit të kostove 
dhe shpenzimeve vetëm për aq sa është treguar se këto kanë qenë të vërteta dhe 
domosdoshmërish të shkaktuara dhe janë të arsyeshme për sasinë. Në rastin në fjalë, 
duke pasur parasysh dokumentet në posedim dhe kriteret e mësipërme, Gjykata e 
konsideron të arsyeshme të japë shumën prej 5,000 euro që mbulon shpenzimet nën të 
gjithë kategoritë.

C.  Interesi i munguar

130.  Gjykata e konsideron të përshtatshme që norma e interesit të vonuar duhet të bazohet në 
normën e kreditimit margjinal të Bankës Qendrore Evropiane, në të cilën duhen shtuar 
tre pikë përqindjeje.

PËR KËTË ARSYE, GJYKATA, UNANIMISHT,

1.   Deklaron ankesat sipas nenit 11 të Konventës dhe nenit 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës 
të pranueshme për aq sa ato lidhen me llogaritë e vitit 2008 dhe 2009 të partisë kërkuese;

2.   Konstaton se nuk ka nevojë të shqyrtohet pranueshmëria ose meritat e ankesës lidhur me 
kohëzgjatjen e procedurës sipas nenit 6 § 1 të Konventës;

3.   Deklaron pjesën e mbetur të kërkesës si të papranueshme;
4.   Konstaton se ka pasur shkelje të nenit 11 të Konventës;
5.   Konstaton se nuk është e nevojshme të shqyrtohen veçmas meritat e ankesës sipas nenit 

1 të Protokollit nr. 1 të Konventës;
6.   Vendosi:

(a)  se shteti i paditur duhet të paguajë palën kërkuese, brenda tre muajve nga data në të 
cilën vendimi bëhet i formës së prerë në përputhje me nenin 44 § 2 të Konventës, 
shumat e mëposhtme, që duhet të konvertohen në monedhën e Shtetit të paditur 
sipas normës së aplikueshme në datën e shlyerjes:
(i)    1,085,800 euro (një milion e tetëdhjetë e pesë mijë e tetëqind euro), plus çdo 

taksë që mund të jetë e ngarkueshme, në lidhje me dëmin financiar;
(ii)  5.000 euro (pesë mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e ngarkueshme për 

palën kërkuese, në lidhje me kostot dhe shpenzimet;
(b) që nga skadimi i tre muajve të lartpërmendur deri në shlyerje, interesi i thjeshtë 

do të paguhet mbi shumat e mësipërme me një normë të barabartë me normën 
margjinale të huadhënies të Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së vonuar 
plus tre pikë përqindjeje;

7.   Refuzon pjesën e mbetur të kërkesës së palës kërkuese për shpërblimin e drejtë.

Hartuar në gjuhën Angleze, dhe njoftuar me shkrim më 26 Prill 2016, në pajtim me 
rregullën 77 §§ 2 dhe 3 të Rregullave të Gjykatës.

Stanley Naismith Julia Laffranque 
 Kancelar Kryetare
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ANEKS

Më poshtë janë dy tabela që tregojnë shpenzimet kryesore që Gjykata Kushtetuese i 
ka shpallur të paligjshme pas inspektimit të llogarive të ankuesit për vitin 2008 dhe 2009, 
si dhe vërejtjet e dhëna nga kjo e fundit në lidhje me atë shpenzim. Tabelat nuk përfshijnë 
shpenzimet e deklaruara të paligjshme për mungesë të dokumentacionit.

I.  Llogaritë e 2008-ës

Shpenzime Shpjegime të dhëna nga partia 
ankuese

Vendimi I Gjykatës Kushtetuese 
dhe shuma e konfiskuar (TRY)

Bileta të autobusit dhe 
avionit

Biletat e blera për udhëtimin e 
anëtarëve të partisë dhe personelit 
në lidhje me punën e partisë.

Ja bazuar në një vendim të organit 
kompetent.

(2,699.5)
Kartë vizitë S’ka shpjegim. Shpenzimet personale jashtë fush-

ëveprimit të aktiviteteve politike. 

(737.5)
Tarifa e rinovimit të 
Pasaportës

S’ka shpjegim. Shpenzimet personale jashtë fush-
ëveprimit të aktiviteteve politike. 

(500.3)
Shpenzimet mjekësore 
dhe farmaceutike

Shpenzimet e kryera nga personeli 
i partisë.

Shpenzimet personale jashtë fush-
ëveprimit të aktiviteteve politike. 

(293.9)
Shpenzimet gjyqësore 
në lidhje me procedurat 
ligjore të iniciuara nga / 
kundër disa anëtarëve të 
lartë të partisë. 

S’ka shpjegim. Shpenzimet personale jashtë fush-
ëveprimit të aktiviteteve politike.

(1,603.45)

Blerja e luleve Lule të blera dhe të dërguara në 
emër të thesarit të partisë.

Shpenzimet personale jashtë fush-
ëveprimit të aktiviteteve politike.

(1,357)
Pagesa e shpenzi-
meve të ushqimit dhe 
udhëtimit të personelit 
të punësuar në kontratat 
me afat të caktuar.

Pagesat e bëra për të plotësu-
ar shpenzimet e ushqimit dhe 
udhëtimit të punonjësve me afat 
të përcaktuar që nuk janë palë në 
marrëveshjen kolektive të punës.

Shpenzimet e tilla mund të përm-
bushen vetëm në lidhje me persone-
lin e punësuar sipas marrëveshjes 
kolektive të punës; Partia nuk mund 
të jetë përgjegjëse për shpenzimet 
e ushqimit dhe udhëtimit të një 
personeli tjetër.

 (3,028.19)
Interesi i vonuar, page-
sat e vonuara dhe gjobat 
për mospagimin e page-
save të ndryshme. 

Shpenzimet që rrjedhin nga 
neglizhimi pa dashje për të bërë 
pagesa të caktuara në lidhje me 
punën e partisë në kohë.

Shpenzimet e tilla nuk mund të 
përmbushen nga buxheti i partisë, 
sepse partia politike nuk mund të 
mbahet përgjegjëse për neglizhimin 
e personelit të saj për të përmbushur 
detyrimet e tyre financiare në kohë.

(69,873)
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Blerja e monedhave 
të arit

Monedhat e arit të ofruara si 
dhurata në ceremonitë e dasmave 
të pranishme nga udhëheqësi i 
partisë në emër të partisë.

Shpenzimet jashtë fushëveprimit të 
aktiviteteve politike.

 (24,307)

Bonus i Vitit të Ri për 
personelin (nuk parashi-
kohet në marrëveshjen 
kolektive të punës)

Asistenca e tillë, e bërë në të holla 
ose në natyrë, për raste të veçanta 
nuk ka nevojë të ketë bazë në mar-
rëveshjen kolektive të punës, duke 
marrë në konsideratë në veçanti 
që partitë politike nuk kanë asnjë 
detyrim të hyjnë në një marrëvesh-
je kolektive të punës.

Shpërblimet e Vitit të Ri nuk janë 
midis të drejtave të personelit të 
listuar në marrëveshjen kolektive 
të punës; Prandaj shpenzimet e 
tilla nuk mund të konsiderohen të 
jenë pjesë e aktiviteteve politike të 
partisë.

 (6,525)

Pagesa që tejkalon 
shumën e treguar në një 
marrëveshje shërbimi 

Ndërsa arsyeja e saktë për pagesën 
shtesë nuk mund të kujtohej duke 
pasur parasysh kohën që ka kaluar 
pasi që pagesa në fjalë ishte me 
gjasë është bërë për blerjen e 
shërbimeve shtesë.

Në mungesë të dëshmisë së shër-
bimit shtesë, pagesa që tejkalon 
shumën e treguar në marrëveshjen e 
shërbimit nuk mund të konsiderohet 
e ligjshme.

 (11,500)

Paketa e ndarjes për 
punonjësit

Paketa përfshin pagesën e ndarjes 
nga puna, plus të drejtat dhe përfi-
timet e papërdorura të punonjësve 
përkatës që korrespondojnë me 
ditët e papërdorura të pushimit.

Llogaritja e paketës së kompensimit 
që nuk është në përputhje me Aktin 
e Punës, pasi përfitimet që korre-
spondojnë me ditët e papërdorura 
të pushimit nuk duhet të merren 
parasysh.

 (5,658.81)
Shpenzimet e ushqimit

(4,638 vakte)

Ushqimi I ofruar për vullnetarët. Në mungesë të detajeve të 
mëtejshme se kush e ka marrë 
ushqimin, shpenzimet në fjalë nuk 
mund të konsiderohen të ligjshme  
(21,367.8)

Shpenzimet e ushqimit

(2,455 vakte)

Ushqim që u ofrohet kopshtarëve, 
gazetarëve, oficerëve të policisë, 
punëtorëve në Bashkinë Çankaya 
dhe personave të tjerë që nuk janë 
të punësuar nga partia ankuese.

Nuk ka bazë ligjore për mbulimin e 
shpenzimeve të ushqimit të këtyre 
personave, pasi ushqimet e tyre 
dhe shpenzimet e tjera duhet të 
përmbushen (ose) nga punonjësit e 
tyre përkatës.

 (9,993.52)
Shpenzimet e ushqimit

(63 vakte)

Sipas shpjegimeve të dhëna nga 
pala kërkuese, të përfshira në këto 
shpenzime ishin ushqimi i orga-
nizuar për Federatën Alevi-Bektaşi 
dhe personeli i selisë së partisë. 
Megjithatë, ai nuk dha shpjegim 
për sa u përket ushqimeve të 
mbetura.

Në mungesë të detajeve të mëte-
jshme për këto ngrënie, shpenzimet 
në fjalë nuk mund të konsiderohen 
të ligjshme. 

(65,528.75)

Shpenzime të ushqimit

(16 vakte)

Shpenzimet e ushqimit të shoferit 
privat të udhëheqësit të partisë 

Në mungesë të detajeve të mëte-
jshme, shpenzimet në fjalë nuk 
mund të konsiderohen të ligjshme.

 (600.1)
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Shpenzime të ushqimit Shpenzimet e ushqimit që burojnë 
nga drejtuesi i degës së rinisë në 
lidhje me punën zgjedhore

Në mungesë të detajeve të mëte-
jshme, disa nga shpenzimet në 
fjalë nuk mund të konsiderohen të 
ligjshme.

(7,565)
Pagesa për personelin e 
pastrimit

(Rritja e pagës)

Pala kërkuese ka dorëzuar mar-
rëveshjen e ripërtëritshme të shër-
bimit të datës 23 Qershor 2006 
dhe shifrat përkatëse të pagave.

Nuk është e qartë nga marrëveshja e 
shërbimit se si është llogaritur rritja 
e pagave për vitin 2008; Prandaj 
rritja nuk mund të konsiderohet se 
është dhënë ligjërisht.

(8688)
Pagesa e bërë për per-
sonelin e sigurisë

(Rritja e pagës) 

Pala kërkuese paraqiti marrëvesh-
jen e shërbimit të rinovueshme me 
datë 1 Shtator 2006.

Pagesat e bëra për personelin e 
sigurisë në vitin 2008 tejkaluan 
shumën që duhej të ishte dhënë 
sipas marrëveshjes së shërbimit; 
Pagesa e tepërt nuk mund të konsid-
erohet e ligjshme.

(125,794.32)
Pagesa e bërë në një 
kanal televiziv (Halk 
TV) për kostot e mbu-
limit të drejtpërdrejtë, 
prodhimit dhe alokimit 
të gjerësisë së valës së 
lidhjes 

Pagesa e bërë në Halk TV për 
shpenzimet e mbulimit, të 
transmetimit dhe të shpërndarjes 
së lidhur me takimet e grupeve 
parlamentare të partisë, konferen-
cave për shtyp dhe deklaratave të 
rëndësishme nga ekipi drejtues i 
lartë i partisë, tubimet politike si 
dhe në aktivitetet që mori pjesë 
udhëheqësi i partisë. 

Në mungesë të ndonjë vendimi 
specifik nga organi kompetent i 
partisë, pagesat e bëra në lidhje me 
kostot e prodhimit dhe shpërndarjen 
e gjerësisë së valës, të cilat duhet 
të përmbushen nga kanali tele-
viziv, nuk mund të konsiderohen të 
ligjshme.

(755.200)

Shpenzime e karburan-
tit të makinave

(2 makina)

Pa shpjegim. Në mungesë të informacionit në 
lidhje me pronësinë e makinave 
në fjalë, pagesa e shpenzimeve të 
karburantit të makinave nuk mund 
të konsiderohet e ligjshme.

(240)



561

II.  Llogaritë e 2009-s

Shpenzime Shpjegime të dhëna nga partia 
ankuese 

Vendimi I Gjykatës Kushtetuese 
dhe shuma e konfiskuar (TRY)

Interesi i vonuar, page-
sat e vonuara dhe gjobat 
për vonesat në pagesat 
e ndryshme dhe gjobat 
administrative (siç janë 
biletat e trafikut dhe tarifat e 
rimbushjes)

Shpenzimet që rrjedhin nga 
pakujdesia për të bërë pagesa të 
caktuara në lidhje me punën e 
partisë në kohë.

Shpenzimet e tilla nuk mund 
të përmbushen në mënyrë të 
ligjshme nga buxheti i partisë, 
sepse partia politike nuk mund të 
jetë përgjegjëse për dështimin e 
personelit të tij për të përmbushur 
detyrimet financiare në kohë ose 
për sjellje të tjera që çuan në 
gjoba administrative.
(985,21)

Blerja e monedhave ari Monedhat e arit të ofruara si 
dhurata në ceremonitë e das-
mave ku ka qenë i pranishëm 
udhëheqësi i partisë si përfaqë-
sues i partisë.

Shpenzimet jashtë fushëveprimit 
të aktiviteteve politike. (20.150)

Blerja e tonerit dhe ujit për 
TV Halk 

Shpenzimet e TV Halk ishin reg-
jistruar pa kujdes në llogaritë e 
partisë. Gabimi është korrigjuar 
në llogaritë rrjedhëse dhe shuma 
përkatëse është regjistruar si 
borxh që i detyrohet Halk TV.

Edhe në qoftë se shuma përkatëse 
është regjistruar si borxh, shpen-
zimet nuk do të duhet të ishin 
shkaktuar nga partia si fillim.
(715,54)

Pagesa për pasaportë Pagesat e pasaportave të paguara 
nga partia për udhëtimin e 
anëtarëve të partisë dhe persone-
lit në lidhje me punën e partisë.

Shpenzimet personale jashtë fush-
ëveprimit të aktiviteteve politike.
(1,170.4)

Kartë vizita Kartë vizitat që i përkasin per-
sonelit të partisë dhe përfaqë-
suesve të partisë në Bruksel.

Shpenzimet personale jashtë fush-
ëveprimit të aktiviteteve politike.
(354)

Shpenzimet ligjore në lidhje 
me procedurat gjyqësore të 
iniciuara nga / kundër disa 
anëtarëve të lartë të partisë, 
duke përfshirë procedurat e 
dëmshpërblimit të sjellë në 
Gjermani nga Deniz Feneri 
E.V. (Shoqata e themel-
uar në Gjermani) kundër 
udhëheqësit të partisë dhe 
një anëtari të bordit të 
drejtorëve të partisë dhe 
procedurave të ngritura nga 
një deputet kundër trans-
metuesit publik kombëtar 
(TRT)

Procedurat ligjore në fjalë 
ishin iniciuar nga ose kundër 
udhëheqësit të partisë, sekretarit 
të përgjithshëm, thesarit dhe 
të tjerëve në ekipin drejtues të 
lartë për punën e partisë dhe 
nuk kanë të bëjnë me mosmar-
rëveshjet private.

Shpenzime personale jashtë qël-
limit të aktiviteteve politike.
(47,631.87)
Mendim i ndryshëm:  shpenzimet 
ligjore lidhur me procedurat që 
përfshijnë Deniz Feneri E.V. 
Dhe TRT kishin të bënin me 
personalitetin ligjor të partisë. 
Duke pritur që shpenzimet e tilla 
të përmbushen personalisht nga 
anëtarët e partisë do të kufizonin 
fushën e veprimtarisë politike, në 
kundërshtim me Kushtetutën. 

Shpenzime farmaceutike Shpenzim e të kryera nga per-
soneli i partisë.

Shpenzime personale jashtë qël-
limit të aktiviteteve politike.
(215.3)

Bileta të avionit dhe auto-
busit

Pa shpjegim. Shpenzime personale jashtë qël-
limit të aktiviteteve politike.
(2,082)
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Blerja e batanije (x4), çadra 
(x1) dhe mushama (x2)

Të gjitha sendet e blera për 
përdorim në selinë e partisë. 

Shpenzime personale jashtë qël-
limit të aktiviteteve politike.
(190)

Paratë transferohen në 
zyrën e partisë në Bruksel 

Paratë u dërguan për të mbuluar 
shpenzimet e zyrës së Brukselit. 
Pala kërkuese ka dorëzuar urd-
hërpagesat e bëra nga pala dhe 
vërtetimin e pagesës për disa 
nga shpenzimet e bëra nga zyra 
e Brukselit.

Shpenzimet për të cilat nuk është 
paraqitur dëshmi dokumentare 
nuk konsiderohen të ligjshme 
vetëm në bazë të urdhërpagesave.

Shpenzimet e akomodimit 
të E.T. (Një profesor i së 
drejtës) në një hotel në 
Ankara 

Pa shpjegim. Shpenzime personale jashtë qël-
limit të aktiviteteve politike.
(332.99)

Blerja e çokollatave Çokollata të shpërndara për 
personelin e partisë për Bajram 
(Festë fetare Myslimane e 
njohur si Eid).

Shpenzime personale jashtë qël-
limit të aktiviteteve politike.
(2,349)

Blerja e luleve Lule të blera dhe të dërguara në 
emër të Llogaritarit të partisë.

Shpenzime personale jashtë qël-
limit të aktiviteteve politike.
(3,830)

Paketa e ndarjes për një 
punonjës

Paketa përfshin pagesën e 
kompensimit, plus të drejtat 
dhe përfitimet e papërdorura 
të punonjësit që korrespondo-
jnë me ditët e papërdorura të 
pushimit.

Llogaritja e paketës së kompen-
simit që nuk është në përputhje 
me Aktin e Punës, pasi përfitimet 
që korrespondojnë me ditët e 
papërdorura të pushimit nuk duhet 
të merren parasysh.
(3,230.29)

Shpenzimet për ushqim
(2,443 vakte)

Ushqim që u ofrohet kop-
shtarëve, piktorëve, gazetarëve, 
oficerëve të policisë, punëtorëve 
në Bashkinë Çankaya dhe 
personave të tjerë të panjohur që 
nuk janë të punësuar nga pala 
kërkuese. Kërkuesi deklaroi 
se nuk ka dëm në ofrimin e 
ushqimit për këta persona, të 
cilët ishin ose të ftuar ose ofrues 
të shërbimeve në parti, duke 
marrë në konsideratë në veçanti 
mungesën e ndonjë objekti në 
afërsi për blerjen e ushqimit.

Nuk ka bazë ligjore për mbulim-
in e shpenzimeve të ushqimit të 
këtyre personave, pasi ushqimet e 
tyre dhe shpenzimet e tjera duhet 
të përmbushen (ose) nga punon-
jësit e tyre përkatës.
(21,811.55)

Shpenzime për ushqim
(63 vakte)

Sipas shpjegimeve të paraqitura 
nga pala kërkuese, të përfshi-
ra në këto shpenzime ishin 
vakti për pritjen e Pir Sultan të 
Shoqatës Abdal, vakte të orga-
nizuara për personelin e partisë 
me rastin e Bajramit dhe pas 
vdekjes së babait të një punon-
jësi të partisë dhe shpenzimet 
e ushqimit për shoferin privat 
të drejtuesit të partisë si dhe 
shoferëve të tjerë që punojnë 
për partinë.

Në mungesë të detajeve të tjera 
si për vaktet, shpenzimet në fjalë 
nuk mund të quhen të ligjshme.
(21,733)
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Shpenzimet për automjete 
të ndryshme (përfshirë 
blerjen e karburantit dhe 
instalimin e sistemeve të 
të zërit, altoparlantëve dhe 
mikrofonëve)

Të gjitha automjetet në fjalë 
janë pronë e degëve të krahi-
nave dhe qarqeve të partisë.

Partia pritej të paraqiste dokumen-
tet e regjistrimit për automjetet 
në pronësi të tij, marrëveshjet e 
qirasë për automjetet e dhëna me 
qira dhe kontratat e nënshkruara 
me vullnetarë për automjetet të 
vëna në dispozicion nga ata. Në 
mungesë të dokumenteve të tilla, 
shpenzimet në lidhje me këto 
automjete nuk mund të konsidero-
hen të jenë bërë në emër të partisë 
dhe në përputhje me objektivat 
politike të partisë.
(122,749.4)

Pagesa për personelin e sig-
urimit (pagesa jashtë orarit)

Pala paraqiti marrëveshjen e 
shërbimit të lidhur me kom-
paninë e sigurimit.

Pagesa jashtë orarit  e kryer 
për personelin e sigurisë tejka-
lon shumën e rënë dakord në 
marrëveshjen e shërbimit dhe 
kështu nuk mund të konsiderohet 
e ligjshme.
(15,735.23)

Pagesat e kryera për per-
sonelin e pastrimit. 

Pala paraqiti marrëveshjen e 
shërbimit të lidhur me kom-
paninë e pastrimit më 15 Janar 
2009.

Pagesa e kryer ndaj personelit të 
pastrimit pas Korrikut 2009 ishte 
përtej shumës sipas marrëveshjes 
së shërbimit dhe në këtë mënyrë 
nuk mund të konsiderohet e 
ligjshme.
(8,142)

Qiratë e automjeteve që 
transmetojnë jashtë. 

Makina me qira për transme-
timin e mitingjeve të organizuar 
nga pala në disa krahina të 
ndryshme 

Në mungesë të marrëveshjeve 
të qirasë ose shpjegimit se pse 
këto mjete janë marrë me qira, 
shpenzimet në fjalë nuk mund të 
konsiderohen të ligjshme, duke 
pasur parasysh në veçanti se 
tashmë ekziston një marrëveshje 
me Halk TV për transmetimin e 
drejtpërdrejtë të tubimeve politike 
të partisë.
 (30,680)

Pagesat paraprake të bëra 
për personelin 

Pala paraqiti një listë të page-
save paraprake të bëra për per-
sonelin që nga fundi i vitit 2008 
dhe pagesat e bëra nga personeli 
përkatës.

Paradhëniet për personelin e 
partisë nuk u shlyen plotësisht, 
prandaj ato duhet të konsiderohen 
si kredi e jo paradhënie. Në dritën 
e ndalimit të Aktit të Partive Poli-
tike kundër kreditimit të parave 
nga partitë politike tek anëtarët 
e tyre ose personat e tjerë fizikë 
dhe juridikë, shumat në fjalë nuk 
mund të konsiderohen si shpen-
zime të ligjshme.
(326.085)
Gjykata Kushtetuese gjithashtu 
vendosi të lëshojë një para-
lajmërim në këtë drejtim.
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA DUBSKA DHE KREJZOVA K. REPUBLIKË ÇEKE

(Aplikimet Nr. 28859/11 dhe 28473/12)

VENDIM

STRASBURG

15 Nëntor 2016

Ky gjykim është final. Ai mund të jetë subjekt i rishikimit.
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Në çështjen Dubska dhe Krejzova k. Republikës Çeke
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, mbledhur në Dhomën e Madhe përbërë nga: 
Guido Raimondi, President,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
George Nicolaou,
Kristina Pardalos,
Julia Laffranque,
Helen Keller,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal,
Valeriu Griţco,
Faris Vehabović,
Dmitry Dedov,
Egidijus Kūris,
Jon Fridrik Kjølbro,
Síofra O’Leary, gjykatës,
Dhe Johan Calleëaert, Zëvendës Sekretar i Dhomës së Madhe, 
Mbledhur në seancë me dyer të mbyllura më 2 dhjetor 2015 dhe më 15 shtator 2016,
Dorëzon vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e përmendur më lartë:

PROCEDURA

1.  Çështja e ka fillesën nga dy aplikime (nr. 28859/11 and 28473/12) kundër Republikës 
Çeke paraqitur përpara Gjykatës sipas Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga dy shtetas Çekë, znj. Šárka Dubská 
dhe znj. Alexandra Krejzová (“aplikantët”), respektivisht në 4 maj 2011 dhe 7 maj. 

2.  Aplikantët u përfaqësuan nga z.D. Záhumenský, avokat me organizatën Liga lidských 
práv, dhe z. R. Hořejší, avokat që ushtron aktivitetin në Pragë. Qeveria Çeke (“Qeveria”), 
u përfaqësua nga Agjenti i saj, z. V.A. Schorm i Ministrisë së Drejtësisë. 

3.  Aplikantët pretenduan se ligji Çek nuk i lejonte profesionistët e shëndetit, të ndiqnin 
lindjet në shtëpi, në shkelje të Nenit 8 të Konventës. 

4.  Në dhjetor 2014, gjatë dëgjesës për pranueshmërinë e themelit (Rregulli 54 § 3), Dhoma 
e Seksionit të Pestë, përbërë nga:  Mark Villiger, President, Angelika Nußberger, Boštjan 
M. Zupančič, Ganna Yudkivska, André Potocki, Paul Lemmens and Aleš Pejchal, 
gjykatës, dhe gjithashtu nga Claudia Ëesterdiek, Regjistruese e Seksionit, dhanë një 
vendim i cili u morr, gjashtë me një, dhe nuk kishte shkelje të nenit 8 të Konventës. 
Opinion pajtues I gjykatësve Villiger and Yudkivska dhe mendimi pakicë i gjykatësit 
Lemments ishin pjesë aneks e këtij vendimi. Në 10 mars 2015 aplikantët kërkuan 
referimin e çështjes në Dhomën e Madhe në përputhje me nenin 43 të Konventës. Në 1 
qershor 2015 paneli i Dhomës së Madhe e pranoi këtë kërkesë. 

5.  Përbërja e Dhomës së Madhe ishte përcaktuar në përputhje me parashikimet e Nenit 26 
§§ 4 dhe 5 të Konventës dhe Rregullit 24 të Regullores së Gjykatës. 

6.  Aplikantët dhe Qeveria sejcili paraqitën më tej observimet me shkrim (Rregulli 59 § 
1) të themelit. Palët ju përgjigjën me shkrim pretendimeve të njëri tjetrit. Përveç kësaj, 
u pranuan komentet e palës së tretë nga Qeveria e Republikës së Sllovakisë, Qeveria e 
Republikës Kroate, Kolegji Mbretëror i Mamive (Mbretëri e Bashkuar), Grupi Sdudiues 
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Ndërkombëtare i Organizata Botërore e Mjekësisë Parientale, Unioni Çek i Mamive 
(UNIPA – Unie porodních asistentek) dhe znj. Anna Šabatová, Mbrojtëse e të Drejtave 
të Publikut (Veřejná ochránkyně práv), sejcilit prej tyre ju dha e drejta nga Presidenti të 
ndërhynin në procedurën me shkrim (Neni 36 § 2 i Konventës dhe Rregulli 44 § 3). Palët 
ju përgjigjën këtyre komenteve (Rregulli 44 § 3). 

7.  U zhvillua dëgjesa me dyer të hapura në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut. Strasburg, 
në 2 dhjetor 2015 (Rregulli 59 § 3). 

U paraqitën përpara Gjykatës: 

(a)  për Qeverinë 
z. V.A. SCHORM,       Agjent 
z. O. HLINOMAZ, Zyra e Agjentit Qeveritar, Ministria e Drejtësisë.
z. J. MARTINKOVÁ, Zyra e Agjentit Qeveritar, Ministria e Drejtësisë.
z. D. KOPKOVÁ, Ministria e Shëndëtësisë,
z. J. FEYEREISL, Drejtor i Institutit për Kujdesin e Nënave dhe Fëmijëve, President i 
Shoqatës Çeke të Obsetër Gjinekolëve, 
z.  P. VELEBIL, Drejtori i Qendrës të Kujdesit Pariental i Institutit për
Kujdesin e Nënës dhe Fëmijës, Sekretar Shkencor i Shoqatës të Obsetër 
Gjinekolëve Çekë,       Këshilltarë;

(b)  për aplikantin z. Dubská
z. Z. CANDIGLIOTA,      Këshilltar,
z. P. JANSSEN, Profesor, Shëndeti i Nënave të Sapolindura,
Shkolla e Popullimit dhe Shëndetit Publik, Universiteti “British Columbia” Anëtar i 
Asocuar, Departamenti i Praktikave Familjare, Obsetër dhe Gjinekolog dhe Shkolla e 
Infermerisë, Universiteti “British Columbia”,
Znj. S. SLÁDEKOVÁ,     Këshilltar;

(c)  for the applicant Ms Krejzová
z. R. HOŘEJŠÍ, Këshilltar,
z. A. HOŘEJŠÍ,
z. M. PAVLÍKOVÁ, Këshilltar.

Aplikantja znj. Krejzová ishte gjithashtu prezent.
Gjykata dëgjoi adresimet nga znj. Candigliota, z. Hořejší, z. Schorm and z. Velebil, dhe 

gjithashtu përgjigjet nga z. Jannsen për pyetjet e vëna nga Gjykatësit

FAKTET

I. RETHANAT E FAKTIT

8.  Aplikantët kanë lindur në 1985 dhe 1980 dhe jetojnë respektivisht në Jilemnice dhe 
Pragë.

A. Aplikimi i paraqitur nga znj. Šárka Dubská

9.  Aplikantja bëri lindjen e fëmijës së saj të parë në spital në 2007 pa ndonjë komplikacion. 
Sipas saj, gjatë lindjes personeli mjekësor prezent ishte duke e nxitur t’i nënshtrohej 
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llojeve të ndryshme të ndërhyrjes mjekësore edhe pse ajo kishte shprehur shprehimisht 
dëshirën e saj për të mos j’u nënshtruar ndonjë trajtimi të panevojshëm mjekësor. 
Ajo ishte detyruar gjithashtu të bëntë lindjen në një pozicion në të cilin ajo nuk ishte 
rehat. Ajo kërkoi të linte spitalin pak orë pas lindjes pasi të dy, ajo dhe foshnja ishin të 
shëndetshëm, por doktori e kishte urdhëruar atë të qëndronte në spital. Prandaj ajo nuk e 
la spitalin deri ditën tjetër, kur ajo paraqiti një letër nga pediatri i saj, i cili konfirmoi se 
aplikantja mund të kujdesej për fëmijën.  

10.  Në 2010 aplikantja mbeti shtatzanë për herë të dytë me një datë të pritshme lindjeje, në 
mes të majit 2011. Shtatzënia shkoi pa probleme dhe ekzaminimet mjekësore dhe testet 
nuk shfaqën ndonjë problem. Derisa ajo e konsideronte se bërja e lindjes në spital do 
të ishte stresuese për të, aplikantja vendosi ta bëntë lindjen në shtëpi dhe kërkoi për një 
mami që ta asistonte në lindje. Gjithasesi ajo e pati të pamundur të gjente ndonjë mami 
e cila do të ishte e gatshme ta asistonte atë gjatë lindjen në shtëpi. 

11.  Në 5 prill 2011 ajo i shkroi kompanisë së saj të sigurimeve shëndetsore dhe Zyrës 
Rajonale Liberec (krajský úřad) për t’i kërkuar ndihmë për të gjetur një mami. 

12.  Në 7 prill 2011 kompania e sigurimeve shëndetsore ju përgjigj se legjislacioni Çek nuk 
ka ndonjë parashikim për mundësinë që kompanitë publike të kujdesit shëndetësor, të 
mbulojnë kostot që dalin nga lindja në shtëpi dhe prandaj ato nuk kanë ndonjë kontratë 
me ndonjë profesionist të shëndetit që të ofrojë këto shërbime. Për më tepër, mendimi 
mbizotërues i ekspertëve të mjekësisë nuk e mbështet lindjen në shtëpi. 

13.  Në një lëtër të 13 prillit 2011 Zyra Rajonale shtoi se mamitë e listuara në regjistrin 
e saj të profesionistëve të mjekësisë në çdo rast, lejohen vetëm me ligj për të marrë 
pjesë në lindje me objektet dhe që posedojnë pajisjet teknike të kërkuara nga dekreti Nr. 
221/2010 dhe jo në një shtëpi private.

14.  Pasi nuk gjeti ndonjë profesionist të shëndetit ta asistonte atë, aplikantja lindi djalin e saj 
vetëm në shtëpi në 11 maj 2011. 

15.  Në korrik 2011 ajo paraqiti një apel kushtetues (ústavní stížnost), ku u ankua se asaj ju 
mohua mundësia për të bërë një lindje në shtëpi me asistencën e një profesionistit të 
shëndetit, në shkelje të së drejtës së saj për të respektuar jetën private. 

16.  Në 28 shkurt 2012 Gjykata Kushtetuese (Ústavní soud) hodhi poshtë ankimin duke e 
konsideruar se ai ishte në kundërshtim me me parimin e subsidiaritetit për të vendosur 
mbi meritat e çështjes, sepse aplikantja nuk kishte ezauruar të gjitha mjetet juridike 
në dispozicion, të cilat përfshijnë veprimin për mbrojtjen e të drejtave personale sipas 
Kodit Civil dhe aplikimin për rishikim gjyqësor sipas Nenit 82 të Kodit të Gjykimeve 
të Procedurave Administrative. Sidoqoftë ajo shprehu dyshimet e saj në lidhje me 
pajtushmërinë e legjislacionit Çek me Nenin 8 të Konventës dhe i kërkoi palëve përkatëse 
të nisnin një debat serioz dhe të mirëinformuar në lidhje me legjislacionin e rri. Nëntë 
nga katërmbëdhjetë gjykatësit i bashkëngjitën mendim paralel vendimit, në të cilin ata 
nuk binin darkort me arsyet që kishin çuar në marrjen e tij. Shumica e tyre konsideronin 
se Gjykata Kushtetuese duhet ta kishte shpallur të papranueshme ankimin si një actio 
popularis dhe duhet të kishte hequr dorë nga shprehja e pikpamjeve të kushtetushmërisë 
së legjislacionit në lidhje me lindjen në shtëpi.  

B. Aplikimi i paraqitur nga znj. Alexandra Krejzová

17.  Aplikantja është mamaja e dy fëmijëve të cilët ishin lindur në shtëpi në 2008 dhe 2010 
me asistencë të një mamije. Mamia i ndoqi lindjet pa ndonjë autorizim nga shteti. 

18.  Sipas aplikantes, përpara se të vendoste të bënte lindjen në shtëpi, ajo kishte vizituar 
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disa spitale , të cilët, të gjithë, kishin refuzuar kërkesat e saj për ta lindur fëmijën pa 
ndonjë ndërhyrje mjekësore e cila nuk do të ishte domosdoshmërisht e nevojshme. Ata 
kishin refuzuar gjithashtu të binin dakord me të për dëshirën e saj për mondërprerjen 
e kontaktit me beben nga momenti i lindjes, si një praktike e rregulluar ishte marrja e 
fëmijës nga nëna menjëherë pas lindjes për tu bërë peshimi dhe matja dhe observime të 
tjera mjekësore për një periudhë prej dy orësh. 

19.  Në kohën që ishte duke paraqitur aplikimin aktual, aplikantja ishte shtatzanë përsëri 
me një lindje të pritshme në mes të majit 2012. Shtatzënia shkoi mirë dhe pa ndonjë 
komplikacion dhe ajo përsëri dëshironte ta bënte lindjen në shtëpi me asistencën e një 
mamie. Megjithatë ajo nuk e pati të mundur të gjente një mami të gatshme për shkak 
të rrezikut të një gjobe të rëndë nëse shërbimet mjekësore sigurohen pa autorizim. 
Aplikantja u kërkoi autoriteteve të ndryshme ta ndihmonin të gjente një zgjidhje. 

20.  Në letrën e 18 nëndorit 2011 Ministria e Shëndetësisë ju përgjigj se ajo nuk siguronte 
shërbime mjekësore për pacientët individualisht dhe për këtë aplikantja duhet të bëjë 
kërkesë në qytetin e Pragës  (Město Praha), e cila vepron si një zyrë rajonale, e regjistruar 
dhe lëshon liçenca për profesionistët e shëndetit. 

21.  Në 29 nëntor 2011 kompania e kujdesit shëndetësor të aplikantes informoi atë se 
pjesëmarrja e profesionistëve të shëndetit në një lindje në shtëpi, nuk ishte e mbuluar 
nga sigurimi publik. 

22.  Në 13 dhjetor 2011 Qyteti i Pragës informoi aplikanten se asnjë mami e rregjistruar në 
Pragë nuk ishte a autorizuar të asistonte në një lindje në shtëpi. 

23.  Në 7 maj 2012 aplikantja lindi fëmijën në maternitetin e spitalit në Vrchlabi, 140 km 
larg nga Praga. Ajo zgjodhi këtë spital për shkak të reputacioni i tij për respektimin e 
dëshirave të mamave gjatë lindjes. Megjithatë, sipas saj, jo të gjitha dëshirat e saj ishin 
respektuar. Pavarësisht nga fakti se të dy ajo dhe fëmija ishin të shëndetshëm dhe nuk 
kishin ndodhur komplikime gjatë lindjes, aplikantja duhet të rinte në spital për 72 orë. 
Bebja e sapolindur ishte ndarë nga ajo pas lindjes dhe përpara se të linte spitalin e lindjes 
mbetjet e kordonit të kërthizës së fëmijës ishin prerë përkundër dëshirave të saj për të 
kundërtën.

II.  INFORMACION I PËRGJITHSHËM QË KA TË BËJË ME LINDJEN NË SHTËPI 
NË REPUBLIKËN ÇEKE

A. Udhëzimet e nxjerra dhe veprimet e marra nga Ministria e Shëndetësisë 

24.  Në buletinin e saj Nr. 2/2007 të shkurtit 2007 Ministria e Shëndetësisë publikoi udhëzime 
praktike në të cilat thuhet: 
 

“Kryerja e lindjeve në Republikën Çeke është konsideruar si shërbim i kundesit 
shëndetësor që është i siguruar vetëm në një institucion të kujdesit shëndetësor. Secili 
institucion i kujdesit shëndetësor duhet të përmbushë kërkesat statutore ... dhe kërkesat 
janë të përcaktuara nga legjislacioni dytësor përkatës. 

25.  Në 20 mars 2012 Ministria e Shëndetësisë ngriti një komitet ekspertësh në obsetrikë 
me qëllim studimin e çështjes së lindjes në shtëpi. Ata ishin përfaqësues të marrësve të 
kujdesit, mami, shoqatat e mjekëve, Ministria e Shëndetësisë, Komisioneri i Qeverisë 
për të Drejtat e Njeriut dhe shoqëritë e sigurimit shëndetësor. Përfaqësuesit e shoqatave 
të mjekëve bojkotuan takimin, deklaruan se gjendja e tanishme e punëve ishte e 
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kënaqshme dhe në këndvështrimin e tyre nuk kishte nevojë të ndryshohej ndonjë gjë. 
Më pas, Ministri i Shëndetësisë hoqi përfaqësuesit e marrësit të kujdesit, mamitë dhe 
Komisionerin Qeveritar për të Drejtat e Njeriut, me argumentin se vetëm duke ndryshuar 
kompozimin e komitetit, në këtë mënyrë do të bëhej e mundur për atë të binim dakord 
në disa përfundime. 

26.  Në 18 janar 2013 Këshilli Qeveritar për Mundësi të barabarta për Burrat dhe Gratë (Rada 
vlády pro rovné příležitosti žen a mužů), një trup këshillimore e Qeverisë, rekomandoi 
parandalimin e diskriminimit të mëtejshëm kundër grave në gëzimin e të drejtave të tyre 
për të bërë një zgjedhje të lirë për metodën dhe rrethanat e lindjes dhe vendit të lindjes. 
Ai rekomandoi gjithashtu ndalimin e diskriminimit kundër mamive duke i lejuar ato 
të praktikojnë profesionin e tyre plotësisht nëpërmjet përfshirjes së tyre në sistemin 
publik të kujdesit shëndetësor. Këshilli gjithashtu referuar rekomandimeve të Komitetit 
për Eleminimin e Diskriminimit kundër Grave, e cila monitoron implementimin e 
Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit kundër Gruas, për të 
mbështetur qëndrimin e saj se gratë duhet të kenë të drejtën të zgjedhin se ku do të 
lindin.

27.  Në buletinin Nr. 8/2013 publikuar në 9 dhjetor 2013, i cili përsëriste udhëzimet e 
praktikave të mëparashme të 2007, Ministria e Shëndetësisë përshkroi procedurën për 
ofruesit e shërbimit të kujdesit shëndetësor për hyrjen e të sapolindurve në mjedisin e 
tyre social. Ai deklaroi se rekomandimi i specialistëve ishte se një e porsalindur duhet të 
lirohet nga spitali i lindjes jo më shpejt se shtatëdhjetë e dy orë pas lindjes. Procedura e 
re lejon nxjerrjen e të porsalindurës nga spitali i lindjes në më pak se shtatëdhjetë e dy 
orë pas lindjes me kërkesë të përfaqësuesit ligjor të të porsalindurës, me kusht që ky i 
fundit:
“(a) Ka paraqitur tërheqjen me shkrim nga marrëveshja së tij ose saj për ofrimin e 

shërbimeve mjekësore për të porsalindurin, ose një deklaratë me shkrim që deklaron 
mosmarrëveshjen e tij me ofrimin e shërbimeve mjekësore, ose, përndryshe, një 
marrëveshje ose mosmarrëveshje e tillë është futur në dokumentacionin mjekësor 
të të porsalindurit ...;

(b)  i është demonstruar dhe informuar rregullisht për pasojat e mundshme pas 
shkarkimit të porsalindur para se të kenë kaluar shtatëdhjetë e dy orë që nga lindja ...;

“(c)  është informuar siç duhet që – në interes të zhvillimit të mëtejshëm të shëndetit të 
të sapolindurit – shoqata e specialistëve Çek të shëndetit rekomandon: 
1.  që ekzaminimet klinike të përfundojnë brenda njëzet e katër orëve nga dalja e 

të sapolindurit ...;
2.  që monstrat e gjakut do të merren brenda dyzet e tetë deri në shtatëdhetë e dy 

orësh Pas lindjes për qëllime të shqyrtimit të keqfunksionimeve metabolike të 
trashëguara ...” 

B. Të dhëna për vdekshmërinë foshnjore 

28.  Në përputhje me vlerësimet e të dhënave të siguruara nga Organizata Botërore 
e Shëndetësisë për 2004, Republika Çeke ishte ndër shtetet me normë të ulët të 
vdekshmërisë foshnjore, e cila është përcaktuar si numri të lindurve të vdekur dhe 
vdekjeve në javën e parë të jetës. Norma për Republikën Çeke ishte 0.4%. Në vendet e 
tjera Evropiane shifrat shkonin nga 0.5% në Suedi dhe Itali në 4.7% në Azerbaxhan. Në 
shumicën e vendeve Evropiane shifrat ishin poshtë 1%. Sipas raportit të tyre të 2006, 
vdekshmëria foshnjore është një indikator i rëndësishëm i kujdesit amënor dhe shëndetit 
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amënor dhe ushqimit; ai reflekton gjithashtu cilësinë e disponueshmërisë së shërbimit 
obsetrik dhe pediatrik, krahasuar me shtete të ndryshme. Raporti rekomandon që, nëse 
është e mundur, të gjitha fetueset dhe foshnjat që peshojnë më pakë se 500 g në lindje, 
pavarësisht gjallë ose vdekur, duhet të përfshihen në statistika. Të dhënat e raportit në 
lidhje me vdekshmërinë foshnjore nuk ishin përshtatur për këtë qëllim në studim.

29.  Sipas Raportit Evropian të Shëndetit Pariental në shëndetin dhe kujdesin e grave 
shtatëzana dhe bebeve në Evropë në 2010, lëshuar në 2013 në kuadër të aktiviteteve 
të Projektit Euro-Peristat, Republika Çeke ishte ndër vendet me rankimin më të ulët të 
vdekjeve për të sapolindurit në njëzet e shtatë ditët e para të jetës. Norma ishte 0.17%. 
Të dhënat për vendet e tjera të përfshira në raport, kryesisht Shtete Anëtare të Bashkimit 
Evropian shkonin nga 0.12 për Islandën në 0.55% për Rumaninë.  

C. Procedimet penale kundër mamive

30. Duket se asnjë mami nuk ka qënë proceduar në Republikën Çeke për ndjekjen e lindjeve 
në shtëpi per se. Disa kanë qënë proceduar, megjithatë, për dyshime për nëglizhencë në 
lidhje me lindjet në shtëpi. Aplikantet u referuan tek çështjet e Ms K., të cilat janë të dyja 
promotorë të mirënjohura të lindjeve natyrale pa ndonjë medikament të panevojshëm 
dhe të cilët rregullisht drejtonin lindjet në shtëpi. 

31. Në 27 mars 2013 Gjykata e Rethit 6 të Pragës (obvodní soud) e gjeti znj. S, fajtore nga 
pakujdesia duke shkaktuar vdekjen e një bebeje e cila kishte lindur e vdekur. Ajo ishte 
dënuar me dy vjet burgim, pezullim për pesë vjet, dhe ndalim nga ushtrimi i profesionit 
të mamisë për tre vjet. Fajësia e znj. Š. Ishte bazuar në faktin që ajo nuk e kishte 
këshilluar plotësisht nënën që të kontaktojë një institucion mjekësor kur u konsultua 
me telefon gjatë një pune që tashmë kishte në shtëpi. Ajo i kishte dhënë këshilla të 
gabuara nënës të ardhshme pa e ekzaminuar atë. Dënimi u mbështet në apel nga Gjykata 
Komunale e Pragës (městský soud) në 29 maj 2013, ndonëse dënimi ishte ndryshuar në 
pesëmbëdhjetë muaj burg, pezulluar për tridhjet muaj dhe dy vjet ndalim për të ushtruar 
profesionin e mamisë. 

32. Në 29 prill 2014 Gjykata e Lartë (Nejvyšší soud) prishi vendimet e gjykatave më të 
ulta. Znj. Š. ishte liruar përfundimisht nga Gjykata e Rethit në 23 maj 2016. Duket që 
aktualisht procedimet janë në pritje përpara Gjykatës së Apelit. 

33. Në 21 shtator 2011 Gjykata e Rethit 3 të Pragës e gjeti znj. K. fajtore për neglizhencë 
duke i shkaktuar dëme trupore një fëmije, në lindjen e të cilit ka marrë pjesë dhe i kishte 
ndalur frymëmarrja gjatë lindjes. Bebja vdiq ditëve më vonë. Znj. K. ishte dënuar me dy 
vjet burg, pezulluar për pesë vjet, ndalim për të ushtruar profesionin e mjekes për pesë 
vjet, dhe u detyrua të paguajë 2, 700,000 korona Çeke (CZK) (ekuivalente me 105,000 
euro (EUR)) me anë të rimbursimit të kostove të shkaktuara, nga kompania e sigurimeve 
në trajtimin e fëmijës deri në vdekjen e këtij të fundit. Sipas gjykatës, neglizhenca e 
znj. K. konsiderohet fakti që ajo nuk ndoqi procedurat standarde për lindjet siç janë 
përcaktuar nga Shoqata Çeke e Mjekësisë (Česká lékařská komora) dhe sjellja e saj 
ishte non lege artis. Kallëzimi penal nuk ishte parashtruar nga prindërit por nga spitali. 

34. Në 24 korrik 2013 Gjykata Kushtetuese prishi të gjitha vendimet në çështjen kundër 
znj. K., duke konstatuar që kishte shkelje të së drejtës së saj për një gjykim të drejtë. 
Ajo konsideroi se konkluzionet e gjykatave të zakonshme për gjetjen e znj. K., fajtore 
ishin shumë subjektive dhe nuk ishin të mbështetura në prova, përtej çdo dyshimi të 
arësyshëm, në këtë mënyrë është shkelur parimi i prezumimit të pafajsisë. Ajo theksoi 
në veçanti se gjykatat kishin mbështetur pa kritika në mëndimin e ekspertit i cili kishte 
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dështuar ti nënshtrohej shqyrtimit të plotë. Ajo konsideroi se – në bazë të mendimit 
të ekspertit – gjykatat kishin aplikuar shumë ngushtë detyrimin për sjellje të znj. K., 
në një situatë ku nuk ishte e qartë se si ajo mund të parandalonte vdekjen e foshnjës. 
Për më tepër, ishte vërtetuar se ajo ishte përpjekur të ndihmonte fëmijën dhe kishte 
thirrur menjëherë një ambulancë, pasi kishte konstatuar që foshnja kishte hipoksi. Të 
parashikohet çdo ndërlikim i mundshëm gjatë lindjes dhe të jetë në gjendje të reagojë 
menjëherë, siç kërkohej nga Znj. K., në fund të fundit do të çonte në de facto në një 
ndalim absolut të lindjeve në shtëpi. Në këtë kontekst, Gjykata Kushtetuese vuri në 
dukje:

“... një shtet modern demokratik themeluar sipas shtetit të së drejtës është bazuar 
në mbrojtjen e detyrueshme të lirive individuale, kufizimi i të cilave lidhet ngushë me 
dinjitetin njerëzor. Kjo liri, e cila përfshin lirinë e aktiviteteve personale, shoqërohet me 
një shkallë të caktuar të pranueshme të rrezikut. E drejta e prindërve për një zgjedhje të 
lirë të vendit dhe mënyrës së lindjes kufizohet vetëm nga interesi për sigurimin e sigurt 
dhe shëndetin e fëmijës; Megjithatë, interesi nuk mund të interpretohet si një preferencë 
e qartë për lindjet në spital.” 

III. LIGJI I ZBATUESHËM VENDAS

A. Akti për Kujdesin Shëndetësor të Njerëzve

35.  Sipas seksionit 12a(1) të Aktit për Kujdesin Shëndetësor të Njerëzve (Nr. 20/1966 – 
zákon o péči o zdraví lidu), i cili ishte në fuqi deri në 31 mars 2012, një institucion 
që ofron kujdes shëndetësor duhet të pajiset me burime të përshtatshme njerëzore, 
materiale dhe teknike, në varësi të natyrës dhe shtrirjes së kujdesit shëndetësor që ofron. 
Sipas seksionit 12a(2)  të aktit, Ministria e Shëndetësisë ishte për specifikimin, me anë 
të një dekreti, të kërkesave për resurset materiale, njerëzore dhe teknike në institucionet 
e kujdesit shëndetësor.

36.  Seksioni 18(1) i Aktit specifikonte se pacientët në kujdes ambulator, të cilët ishin 
përfshirë në shërbimin e vizitave, ju siguruar një mjek i përgjithshëm dhe specialistë të 
tjerë në dhomat e këshillimit ose në institucionet shoqëruese ambulatore.

B. Akti për Kujdesin Shëndetësor në Institucionet Private të Kujdesit Shëndetësor

37.  Seksioni 4(1) i Aktit të Kujdesit Shëndetësor në Institucionet Private të Kujdesit 
Shëndetësor (Nr. 160/1992 – zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních), i cili ishtë në fuqi deri në 31 mars 2012, i kërkonte institucioneve private të 
ishin të pajisur me burime e përshtaçme njerëzore, materiale dhe teknike për llojin dhe 
shtrirjen e kujdesit shëndetësor që ata ofrojnë. 

38. Sipas seksionit 4(2)(b), Ministria e Shëndetësisë u autorizua të miratonte kërkesat 
specifike për pajisjet materiale dhe teknike në institucionet private të kujdesit shëndetësor. 

39.  Në bazë të seksionit 5(2)(a) një institucion privat duhet të sigurojë kujdes shëndetësor 
siç parashikohet në vendimin e regjistrimit. 

40.  Sipas seksionit 14, nëse një person shkel aktin ai duhet të gjobitet, por shuma e gjobës 
nuk ishte parashikuar. 
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C. Akti për Profesionin e Ndihmësmjekut

41.  Sipas seksionit 6(3) mbi Aktin të Profesionit në Ndihmësmjekut (Nr. 96/2004 – zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních), I cili hyri në fuqi në 1 prill 2004, detyrat e 
përfshira në praktikimin e profesionit të mamisë përfshinin, inter alia, ndihmë mjekësore 
dhe sigurimin e kujdesit për të sapolindurat. 

D. Urdhëri Nr. 424/2004 i Ministrisë së Shëndetsisë

Urdhëri i Ministrisë së Shëndetësisë për Aktivitetin e Stafit Mjekësor dhe Specialiteteve 
të tjera (vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků а jiných odborných 
pracovníků), të cilat hynë në fuqi në 20 korik 2004 dhe ishin në fuqi deri në 13 mars 2011, 
përcaktojnë detyrat e profesionistëve të shëndetit dhe profesionistëve të tjerë. Sipas seksionit 
5(1)(f), mamitë duhet të kryejnë disa aktivitete pa mbikqyrje profesionale, përfshirë ndihmën 
psikologjike në situatat emergjente, së bashku me epistominë nëse është e nevojshme. 

E. Urdhëri Nr. 221/2010 i Ministrisë i Shëndetësisë

43.  Urdhëri i Ministrit të Shëndetësisë mbi Kërkesat për Pajisjet Materiale dhe Teknike 
në Institucionet e Kujdesit Shëndetsor (vyhláška o požadavcích na věcné a technické 
vybavení zdravotnických zařízení), I cili hyri në fuqi në 1 shtator 2010 dhe ishte në 
fuqi deri në 31 mars 2012, i siguronte mundësinë mamive tëkryenin lindjet por vetëm 
në dhoma të posaçme, me madhësi të paktën 15 metra katrorë, dhe të përmbajë mjetet 
esenciale të mëposhtëme: (a) një shtrat lindjeje për një dhomë lindjeje ose mjetet të 
tjera të përshtaçme për kryerjen e një lindje natyrore; (b) një dritë ekzaminimi; (c) një 
morestë sterile ose një rrip llastiku për kordonin e kërthizës; (d) gërshërë sterile; (e) 
nje pajisje EFM (monitorimi elektronik i fetusit); (f) një matës oksimetri; (g) një njësi 
thithëse; (h) një laringoskop dhe instrumente për të siguruar rrugët e frymëmarrjes; (i) 
një krevat për gruan pas lindjes; (j) hapësirë dhe sipërfaqe të përshtatshme për trajtimin 
e porsalindurve; (k) peshore për peshimin e të porsalindurve; (l) një instrument për të 
matur gjatësinë e të porsalindurve; dhe (m) një burim oksigjeni mjekësor. Megjithatë një 
dhomë për kujdesin e gruas dhe të sapolindurin e saj pas lindjes, me madhësi të paktën 
8 metra katrorë, dhe dushi duhet të ishte i disponushëm. 

44. Disa dhoma duhet të vendoseshin në mënyrë që të prisnin lindjet nga seksioni Çezarian 
apo një operacion që ndërpret lindjen që kryen në një institucion të kujdesit shëndetsor 
sigurimi i kujdesit të pacientit dhe përmbushja e kërkesave të përcaktuara në Urdhër, 
brenda 15 minutave nga zbulimi i komplikacioneve. 

45. Megjithatë Urdhëri i jep të drejtë mamive të krijojnë “vëndin e kontaktit”, të cilat duhet të 
jenë të pajisura me: (a) mobilje të përshtatshme për punën e mamisë; dhe (b) një telefon 
celular.

46. Mamive gjithashtu u kërkohet të kenë një çantë për vizita që përmban: (a) një pajisje 
për zbulimin e tingujve të fetusit; (b) pajisje të disponueshme për ekzaminimin e grave 
shtatzëna; (c) një sfigmomanometër; (d) stetoskop; (e) një termometër mjekësor; dhe (f) 
pajisjet e ndihmës së parë, duke përfshirë një pajisje për ringjalljen kardio-pulmonare.

47. Seksioni 2 i Urdhërit u kërkon institucioneve të kujdesit shëndetsor që ekzistojnë në datën 
e hyrjes në fuqi të Urdhërit të përmbushin kërkesat për pajisjet materiale dhe teknike të 
përcaktuara në Urdhër brenda dymbëdhjetë muajve nga hyrja në fuqi e tij.

Periudha prej dymbëdhjetë muajsh u shty në njëzet e tetë muaj nga Urdhëri Nr. 
234/2011, i cili hyri në fuqi në 31 gusht 2011. 
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F. Akti për Shërbimin Mjekësor

48.  Akti për Shërbimin Mjekësor (no. 372/2011 – zákon o zdravotních službách) huri në fuqi 
në 1 prill 2012. Ai përsëriste Aktin e Kujdesit Shëndetsor të Njerëzve (shiko paragrafët 
35 – 36 më sipër), Aktin për Kujdesin Shëndetsor në Institucionet Private të Kujdesit 
Shëndetsor (shiko paragrafët 37 – 40 më sipër) dhe Urdhërin mbi Kërkesat për Pajisjet 
Teknike dhe Materiale në Institucionet e Kujdesit Shëndetsor (shiko paragrafët 43 – 47 
më sipër). 

49.  Në përputhje me seksionin 2(2)(a), :shërbimi shëndetsor”, nënkupton sigurimin e 
kujdesit shëndetsor sipas Aktit mbi profesionistët e shëndetit, si dhe aktivitete të kryera 
nga profesionistë të tjerë nëse këto aktivitete janë të lidhura drejtpërdrejt me sigurimin 
e kujdesit shëndetësor.

50.  Në përputhje me seksionin 2(4)(a)(4) të Aktit, “kujdesi shëndetsor” nënkupton një grup 
aktivitetesh dhe masash të kryera në lidhje me individët, me qëllim për ta përfshirë atë 
në ndihmë gjatë lindjes. 

51.  Në përputhje me seksionin 4(1), një “institucion i kujdesit shëndetsor”, nënkupton 
vendet e destinuara për ofrimin e shërbimit shëndetsor. 

52.  Sipas seksionit 10 të Aktit, sigurimi i kujdesit shëndetësor në mjedisin e vet social një 
pacienti, përfshirë kujdesin në shtëpi, mund të përfshijë vetëm procedura të tilla që nuk 
i nënshtrohen kushteve në lidhje me pajisjet teknike dhe materialet e nevojshme për 
punën e tyre në institucionet shëndetësore.

53.  Sipas seksionit 11(5), shërbimi shëndetsor mund të ofrohet vetëm në institucione të 
kujdesit shëndetsor parashikuar në liçencën për sigurimin e shërbimit shëndetsor me 
përjashtim të shërbimeve shëndetësore që ofrohen në mjedisin shoqëror të pacientit. Në 
këto raste, ofruesit e shërbimit të kujdesit shëndetsor duhet të kenë kontaktin e vendit të 
tyre të punës për kujdesin në shtëpi. 

54.  Në bazë të seksionit 11(6), institucionet e kujdesit shëndetsor duhet të posedojnë pajisje 
teknike dhe materiale për ofrimin e shërbimit shëndetsor. Materialet tekike dhe materiale 
në institucionet e kujdesit shëndetsor duhet ti korspondojnë me specializimin e tyre dhe 
tipi dhe forma e kujdesit shëndetsor që ata ofrojnë. Kërkesat për pajisjet teknike dhe 
materiale minimale do të përcaktohen me një urdhër zbatues.

55.  Seksioni 114 parashikon se një person që ofron shërbimin e kujdesit shëndetsor pa një 
liçencë të nevojshme mund të gjobitet deri në 1,000,000 CZK (37,000 EUR). 

G. Raporti Shpjegues në Ligjin e Shërbimeve Mjekësore

56.  Raporti Shpjegues në Aktin e Shërbimeve Mjekësore, lexon sa më poshtë, për aq sa 
është relevante: 

“Legjislacioni ... i përket një grupi ligjesh dhe rregulloresh qeveritare kushteve 
ligjore për përmbushjen e të drejtave kushtetuese të gjithësejcilit për mbrojtjen e 
shëndetit dhe të drejtave kushtetuese të qytetarëve për kujdes shëndetësor falas në 
kuptim të Nenit 31 të Kapitullit të të Drejtave dhe Lirive Themelore dhe të drejtës për 
mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, të drejtës për mbrojtjen e jetës private dhe familjare dhe 
integritetin fizik. 
...

Akti ... përcakton kujdesi shëndetësor profesional ... Shteti mund të rregullojë (disa) 
kujdes shëdetësor ...; Shteti është i detyruar të sigurojë disponueshmërinë e shërbimit të 
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kujdesit shëndetsor dhe gjithashtu cilësinë dhe sigurinë e tij të përshtaçme. Kjo kërkesë 
është mbështetur nga kushti që kujdesi shëndetsor profesional, ,und të sigurohet vetëm 
nga një ofrues i shërbimeve të kujdesit shëndetësor ... 

Akti Do të jetë një nga pjesët e legjislacionit që krijojnë kushtet për përmbushjen 
e detyrimeve të Republikës Çeke në fushën e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurimin e 
shërbimeve të kujdesit shëndetësor, që rrjedhin nga ... Konventa Ndërkombëtare, për të 
Drejtat Social Kulturore ... dhe Karta Evropiane ... Akti mban gjithashtu në konsideratë 
Konventën për të Drejtat e Fëmijëve. ... 

Sa i përket dispozitës të shërbimit të kujdesit shëndetësor, pacienti është partner i 
barabartë me ofruesin dhe me stafin mjekësor dhe ka të drejtë të marrë apo të refuzojë të 
japë pëlqimin për shërbimin e kujdesit shëndetsor të ofruar, në bazë të informacionit dhe 
këshillave për shërbimet e tilla të dhëna në mënyrë të rregullt nga ofruesi ose personi që 
ofruesi ka caktuar për këtë qëllim ... 

Ofrimi pacientëve, kujdesin shëndetësor në ambientin e tyre social është shpesh 
më efiçente dhe e përshtaçme. Ambienti social i pacientëve, jo domosdoshmërisht 
nënkupton vetëm shtëpinë e tij apo të saj por mund të nëkuptojë një ambient tjetër 
alternativ, siç mund të jenë shtëpitë e kujdesit social apo shtëpitë e fëmijës. ... Shërbimi 
i kujdesit shëndetsor i ofruar në ambientin social të pacientit mund të ndahet në shërbim 
i kujdesit në shtëpi dhe shërbim kujdesi shëndetsor ambulator. Shërbimi i kujdesit në 
shtëpi ka një efekt domethënës mbi ndryshimet e planifikuara sistematike në sistemin e 
kujdesit shëndetësor, duke përmirësuar jetën e pacientëve dhe duke zgjatur qëndrimin e 
tyre në mjedisin e tyre të shtëpisë. ... 

Një nga të drejtat themelore të pacientëve është e drejta e zgjedhjes së lirë të ofruesit 
të shërbimeve të kujdesit shëndetësor. ... Ligji do t’u sigurojë pacientëve të drejtën për 
të gjithë informacionin në lidhje me gjendjen e tyre dhe për shërbimet shëndetësore që 
u ofrohen atyre. ... 

Si pjesë e kujdesit për shëndetin e tyre, individët janë lirë të shfrytëzojnë aktivitete 
të tjera bazuar në zgjedhjet e tyre; këto aktivitete përfshijnë mbështetje për shëndetin 
dhe aktivitete të tjera në fushën e ‘vetë-trajtimit’ ... Akti nuk i pengon këto aktivitete; 
Thjesht nuk i definon ato si pjesë të kujdesit shëndetësor profesional dhe shërbimeve 
të kujdesit shëndetësor, cilësia e të cilit është e garantuar nga shteti. Arsyeja kryesore 
është se nuk është e mundur të vlerësohet objektivisht cilësia e kujdesit të tillë dhe 
prandaj nuk është e mundur të garantohet siguria ose efikasiteti i tij. Prandaj, shërbimet e 
kujdesit shëndetësor mund të ofrohen vetëm në bazë të Aktit të Shërbimeve Mjekësore.” 

H. Urdhëri i Ministrisë së Shëndetësisë Nr. 92/2012

57.  Dekreti mbi Kërkesat për Minimumin e Pajisjeve Teknike dhe Materiale në Institucionet 
e Kujdesit Shëndetsor dhe Kontakti i Kujdesit në Shtëpi (vyhláška o požadavcích na 
minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť 
domácí péče) hyri në fuqi në 1 prill 2012. Ai zëvendësoi Dekretin për Kërkesat 
Minimale për Pajisjet Teknike dhe Materiale në Institucionet e Kujdesit Shëndetsor 
(shiko paragrafët 43 – 47 më sipër). 

58. Dekreti siguron, inter alia,  për mundësinë e mamive për të kryer lindjet në dhomat e 
lindjes të pajisura posaçërisht për këtë qëllim. Kërkesat për pajisjet janë njësoj si ato 
të përcaktuara në Dekretin Nr. 221/2010. Megjithatë, Dekreti përfshin një kërkesë të 
rre: Nëse një operacion cezarian ose një operacion për të ndërprerë lindjen nuk mund 
të kryhet në një institucion mjekësor që siguron kujdes spitalor brenda pesëmbëdhjetë 
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minutave nga zbulimi i komplikimeve të lindjes, është e nevojshme të ngrihet një dhomë 
lindjeje që plotëson kërkesat e përcaktuara në Dekret. Për më tepër, vendi i punës së 
mamive duhet gjithashtu të pajiset në përputhje me dekretin. 

59. Sa i përket “vendeve të kontaktit” për ofrimin e kujdesit infermieror në lidhje me 
gjinekologjinë dhe ndihmën e lindjes, Dekreti kërkon që vendet e tilla të punës të 
përmbajnë: (a) mobilje të përshtatshme për punën e mamisë; (b) një arkivues nëse 
dokumentet mjekësore nuk mbahen ekskluzivisht në formë elektronike; (c) një lidhje me 
një rrjet publik të telefonisë mobile; (d) një pajisje për zbulimin e tingujve të fetusit; (e) 
pajisje të disponueshme për ekzaminimin e grave shtatzëna; (f) një sfigmomanometër; 
(g) stetoskop; (h) një termometër mjekësor; (i) pajisjet e ndihmës së parë, përfshirë një 
pajisje për ringjalljen kardio-pulmonare; Dhe (j) një kuti për transportimin e materialit 
biologjik. Vendndodhja e kontaktit duhet të ketë sipërfaqe prej së paku 10 metra katrorë 
dhe lehtësira sanitare për punonjësit.

60.  Institucionet e kujdesit shëndetësor dhe vendet e kontaktit të kujdesit në shtëpi 
që ekzistojnë në datën e hyrjes në fuqi dhe përmbushjen e kërkesave të dekretit të 
mëparshëm duhej të përmbushnin kërkesat e përcaktuara në dekretin e ri brenda një 
periudhe prej nëntë dhe dymbëdhjetë muajsh. 

I. Urdhëri i Ministrisë së Shëndetësisë Nr. 99/2012

61.  Dekreti për Përcaktimin e Kërkesave Minimum për Personelin dhe Sigurimin e Shërbimit 
të Kujdesit Shëndetsor (vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb), hyri në fuqi në 1 prill 2012. Kapitlli me titull “Kërkesat e Personlit 
për Ofrimin e Kujdesit në Shtëpi” përcaktonin se kujdesi infermjeror në gjinekologji 
dhe ndihmën e lindjes duhet të sigurohet nga një mami e kualifikuar për të ushtruar 
profesionin e saj në mënyrë të pavarur dhe një mami me një kualifikim të posaçëm 
kompetent për të ushtruar profesionin e tij në mënyrë të pavarur nëse duhet të kryhen 
veprimtari të përcaktuara në një dispozitë tjetër ligjore (mami për kujdes intensiv, mami 
Për kujdesin intensiv në neonatologji, ose mami për kujdesin e komunitetit). 

IV. E DREJTA NDËRKOMBËTARE MATERIALE E PËRSHTAÇME

A. Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Dinjitetit të Qenieve 
Njerëzore në Zbatimin e Biologjisë dhe Mjekësisë (Konventa për të Drejtat e Njeriut 
dhe Biomjekësinë)

62.  Dispozitat përkatëse të Konventës për të Drejtat e Njeriut dhe Biomjekësisë parashikojnë 
si vijon:

Neni 5 - Rregulli i përgjithshëm
“Një ndërhyrje në fushën shëndetësore mund të kryhet vetëm pasi personi i 

interesuar të ketë dhënë pëlqimin e lirë dhe të bazuar në lidhje me të.
Ky person merr informacionin e nevojshëm paraprak për qëllimin dhe natyrën e 

ndërhyrjes, si dhe për pasojat dhe rreziqet e saj.
Në çdo kohë, personi në fjalë mund të jetë i lirë për të tërhequr pëlqimin e dhënë.”

Neni 6 - Mbrojtja e personave të paaftë për dhënien e pëlqimit
“ ... një ndërhyrje, ndërhyrja mund të kryhet vetëm me autorizimin e përfaqësuesit 

të tij ose të saj ose të një autoriteti ose person i ose organi të parashikuar me ligj.
Kur, sipas ligjit, një person në moshë madhore nuk është i aftë për të dhënë 
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pëlqimin mbi një ndërhyrje për shkak të një paaftësie mendore, sëmundjeje ose për 
arsye të ngjashme, ndërhyrja mund të kryhet vetëm me autorizimin e përfaqësuesit të tij 
ose të saj ose të një autoriteti ose personi, ose organi të parashikuar me ligj.”

Neni 8 - Situata emergjente
“Kur për shkak të një situate emergjente nuk mund të merret miratimi i duhur, 

mund të kryhet menjëherë çdo ndërhyrje e nevojshme nga pikëpamja mjekësore në 
interes të shëndetit të individit përkatës.”

63.  Megjithatë, raporti shpjegues i Konventës për të drejtat e Njeriut dhe Biomjekësinë në 
paragrafin 34 parashikon se: “Fjala “ndërhyrje” kuptohet në kuptimin e saj më të gjerë, 
siç parashikohet në nenin 4 - që do të thotë se mbulon të gjitha veprimet mjekësore, 
veçanërisht ndërhyrjet e kryera me qëllim të kujdesit parandalues, diagnozës, trajtimit, 
rehabilitimit ose hulumtimit”.

B. Konventa për të Drejtat e Fëmijëve

64.  Dispozitat përkatëse të Konventës për të Drejtat e Fëmijës parashikojnë si vijon:

Neni 3
“1.  Në të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me fëmijën, të marra qoftë nga institucione 

publike ose private të përkrahjes shoqërore, nga gjykatat, autoritetet administrative 
apo organet legjislative, interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë konsiderata 
mbizotëruese.

2.  Shtetet Palë angazhohen që t’i sigurojnë fëmijës mbrojtjen dhe kujdesin e nevojshëm 
për mirëqenien e tij, duke pasur parasysh të drejtat dhe detyrat e prindërve të tij, 
të kujdestarëve të tij ligjorë ose të personave të tjerë ligjërisht përgjegjës për të 
dhe, për këtë qëllim, ata marrin të gjitha masat legjislative dhe administrative 
përkatëse.” ... 

Neni 5
“Shtetet Palë respektojnë përgjegjësitë, të drejtat dhe detyrat që kanë prindërit ose, 

sipas rastit, anëtarët e familjes së zgjeruar ose të bashkësisë, siç parashikohet nga zakoni 
i vendit, kujdestarët ose persona të tjerë ligjërisht përgjegjës për fëmijën, për t’i dhënë 
këtij, në përputhje me zhvillimin e aftësive të tij, drejtimin dhe udhëheqjen e duhur për 
ushtrimin e të drejtave që i njeh atij kjo Konventë.”

Neni 6
“1. Shtetet Palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar.
2.  Shtete Palë, marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar mbijetesën dhe 

zhvillimin e fëmijës.”
Neni 18

“1.  Shtetet Palë përpiqen me të gjitha mundësitë, për të siguruar njohjen e parimit, sipas 
të cilit të dy prindërit kanë përgjegjësi të përbashkët për edukimin dhe zhvillimin 
e fëmijës. Përgjegjësinë kryesore për edukimin dhe zhvillimin e fëmijës e kanë 
prindërit, ose sipas rastit, përfaqësuesit e tij ligjorë. Ata duhet të udhëhiqen, në 
radhë të parë, nga interesi më i lartë i fëmijës.”

Neni 24
“1.  Shtetet Palë njohin të drejtën e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më 

të mirë dhe për të përfituar nga shërbimet për trajtimin e sëmundjes dhe riaftësimin 
e shëndetit. Shtetet Palë përpiqen të sigurojnë që asnjë fëmije të mos i mohohet e 
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drejta për të pasur këto shërbime të kujdesit shëndetësor.
2.  Shtetet Palë ndjekin zbatimin e plotë të kësaj të drejte dhe në veçanti marrin masat 

e duhura:
(a)  Për të ulur vdekshmërinë foshnjore dhe fëminore;” 
... 
(d)  Për t’u siguruar nënave kujdesin e duhur shëndetësor, para dhe pas lindjes;”

C. Konventa për Eleminim e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave

65.  Komiteti për Eleminimin e Diskriminimit kundër Grave rekomandoi në Observimet 
Përfundimtare për Republikën Çeke në 22 tetor 2010 (CEDAË/C/CZE/CO/5), nën 
titullin “Shëndeti” në veçanti: 
“36.  Ndërkohë duke pranuar nevojën për të siguruar maksimumin e sigurisë për nënat 

dhe të sapolindurit gjatë lindjes së fëmijëve, si shteti me pjesën e vdekshmërisë 
fishnjore më të ulët, Komiteti merr parasysh raportet e ndërhyrjes në zgjedhjet 
e shëndetit riprodhues të grave në spitale, duke përfshirë aplikimet rutinë për 
ndërhyrjet mjekësore, raportohet shpesh se nuk e kanë lënë gruan të lirë, për 
pëlqimin paraprak dhe të informuar ose ndonjë tregues mjekësor, rritje të shpejtë 
të shkallës së lindjeve cezariane, ndarja e porsalindurve nga nënat e tyre deri në 
disa orë pa arsye shëndetësore, refuzimi për lirimin e nënës dhe fëmijës nga spitali 
para 72 orësh pas lindjes, dhe qëndrimet patronizuese të mjekëve që pengojnë 
ushtrimin nga nënat e lirisë së zgjedhjes së tyre. Gjithashtu, ai vë në dukje raporte 
për mundësitë e kufizuara të grave për lindjet e tyre jashtë spitaleve.

37.  Komiteti rekomandon që shteti palë të shqyrtojë përshpejtimin e miratimit të një 
ligji mbi të drejtat e pacientit, duke përfshirë të drejtat riprodhuese të grave; të 
miratojë një protokoll të kujdesit normal të lindjes, duke siguruar respektimin e të 
drejtave të pacientëve dhe duke shmangur ndërhyrjet e panevojshme mjekësore; 
të sigurojë që të gjitha ndërhyrjet të kryhen vetëm me pëlqimin paraprak dhe të 
informuar të gruas; të monitorojë cilësinë e kujdesit në spitalet e lindjes; të sigurojë 
trajnim të detyrueshëm për të gjithë profesionistët shëndetësorë mbi të drejtat e 
pacientit dhe standardet e lidhura etike; të azhdojë të rrisi ndërgjegjësimin e 
pacientëve për të drejtat e tyre, duke përfshirë shpërndarjen e informacionit; dhe 
të marrë në konsideratë marrjen e masave nga mamitë për të bërë lindjen jashtë 
spitaleve si një mundësi e sigurt dhe e përballueshme për gratë”. 

66.  Në Observimet Përfundimtare për Republikën Çeke në 14 mars 2016 (CEDAË/C/CZE/
CO/6), Komiteti rekomandoi sa më poshtë: 
“4.  Komiteti mirëpret progresin e arritur që nga vlerësimet e 2010 e shtetit palë në 

raportin e pestë periodik (CEDAË/C/CZE/CO/5), në ndërmarrjen e reformave 
legjislative, duke përfshirë miratimin e: 
(a)  Miratimi i Ligjit Nr. 372/2011 Coll, në shërbimin shëndetsor dhe termat dhe 

kushtet për ofrimin e disa sërbimeve (Ligji i Shërbimit të Kujdesit Shëndetsor), 
i amenduar nga Ligji Nr. 167/2012 Coll; ... 

... 
30. Komiteti mirëpret rastet e ulta të vdekshmërisë foshnjore në Shtetin palë. 

Megjithatë, ai është i shqetësuar për raportet në vijim në lidhje me kushtet e lindjes 
së fëmijëve dhe shërbimin obsetrik në shtetin palë duke përfshirë pakësimin pa të 
drejtë të zgjedhjeve të grave për shëndetin riprodhues duke përfshirë: 
(a)  Ndarjen e panevojshme të të sapolindurve nga nënat e tyre pa shkaqe 
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mjekësore; 
(b)  Kufizimet disproporcionale për lindjet në shtëpi; 
(c)  përdorimi i shpeshtë i episiotomisë pa nevojë mjekësore dhe në kundërshtim 

me preferencën e nënës për të abstenuar prej tyre; dhe 
(d)  Kufizime të panevojshme për përdorimin e mamive në vend të mjekëve/

gjinekologëve në situata ku përdorimi i tillë nuk paraqet rrezik për shëndetin.
31.  Komiteti përsëriti rekomandimin e tij të mëparshëm që shteti palë duhet përshpejtojë 

miratimit të një ligji mbi të drejtat e pacientit, përfshirë të drejtat riprodhuese të 
grave. Duke vepruar kështu, shteti palë duhet:
(a)  Të miratojë udhëzime të qarta për të siguruar që ndarja e porsalindurve nga 

nënat e tyre i nënshtrohet kërkesës për nevoja mjekësore;
(b)  Të krijojë një sistem të kujdesit prenatal, i cili lejon vlerësimin efektiv të 

përshtatshmërisë së lindjes në shtëpi dhe mundësinë për të, aty ku është e 
përshtatshme;

(c)  Në dritën e miratimit të tij të Aktit Nr. 372/2011 Coll., Për shërbimet 
shëndetësore dhe kushtet për ofrimin e shërbimeve të tilla, sigurojnë zbatimin 
e tij efektiv në përputhje me Konventën, duke përfshirë: Miratimin dhe 
zbatimin e një protokiolli për sigurimin e kujdesit për lindjet normale normal 
në respekt të të drejtave të prindërve dhe shmangien e ndërhyrjeve mjekësore 
të panevojshme; dhe sigurimin që të gjitha ndërhyrjet janë kryer vetëm me 
lejen e grave të informuara dhe me pëlqimin paraprak; monitorimin e cilësisë 
së kujdesit në spitalet e lindjes; sigurimin e trajinimeve të detyrueshme për 
të gjithë profesionistët e shëndetit në të drejtat e prindërve dhe në raport me 
standarded etike; vazhdimin e ritjes së ndërgjegjësimit të pacientëve për të 
drejtat e tyre, duke përfshirë shpërndarjen e informacionit; dhe 

(d)  Ndërmarrja e masave, duke përfshirë legjislacionin, për të bërë asistimin e 
mamive në lindjet jashtë spitaleve një mundësi të sigurt dhe të përballueshhme 
për gratë.” 

V. LIGJI I KRAHASUSHËM MATERIAL 

67. Nga informacioni i disponushëm nga Gjykata, do duhet të thuhet se planifikimi i lindjeve 
në shtëpi janë të siguruara nga ligji i brendshëm dhe i rregulluar në njëzet shtete anëtare të 
Këshillit të Evropës (Austria, Belgjika, Danimarka, Estonia, Franca, Gjermania, Greqia, 
Hungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lihtenshtajni, Luksemburgu, Hollanda, 
Polonia, Suedia, Zvicra, “Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë” dhe Mbretëria e 
Bashkuar). Në këto vende, e drejta për të lindur në shtëpi nuk është kurrë absolute, dhe 
është gjithmonë e varuar nga plotësimi i disa kushteve mjekësore. Megjithatë, kujdesi 
shëndetësor shtetëror mbulon lindjet në shtëpi në vetëm pesëmbëdhjetë nga këto vende. 

68.  Duhet të thuhet gjithashtu se lindjet në shtëpi janë të parregulluara apo në rregullim në 
njëzet e tre shtete anëtare (Shqipëria, Armenia, Azerbajxhani, Bosnja dhe Hercegovina, 
Bullgaria, Kroacia, Finlanda, Gjeorgjia, Lituania, Malta, Moldavia, Monaco, Mali i Zi, 
Portugalia, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, dhe Ukraina). 
Do duhet të thuhet se në disa nga këto vende, lindjet private në shtëpi bëhën por në një 
vakum ligjor dhe pa mbulim shëndetësor shtetëror. Megjithatë, nuk është gjetur asnjë 
legjislacion i cili ndalon asistencën e mamive në lindjet në shtëpi. Në një numër shumë 
të vogël të shteteve të studiuara, ndëshikmet apo saksionet penale janë të mundshme, 
por duket se janë zbatuar shumë rrallë. 
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LIGJI 

PRETENDIMET PËR SHKELJE TË NENIT 8 TË KONVENTËS

69. Aplikantet pretendojnë se ligji Çek nuk i lejon profesionistët e shëndetit të asistojnë në 
lidhjet në shtëpi, në shkelje të së drejtës për një jetë private dhe familjare siç parashikohet 
në Nenin 8 të Konventës, e cila parashikon:   
“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.”

A. Vendimi i Dhomës

71.  Në vendim e saj të 11 dhjetorit 2014, Dhoma ka mbajtur qëndrimin se nuk ka shkelje të 
Nenit 8 të Konventës. Ajo ka aritur në përfundimin se lindja e fëmijës është një aspekt 
veçanërisht intim i jetës private të nënës në të cilën përfshihen çështje të integritetit 
fizik dhe psikologjik, ndërhyrjeve mjekësore, shëndetit riprodhues dhe mbrojtjes së të 
informacioneve të lidhura mjekësore. Vendimi në lidhje me rrethanat e lindjes, duke 
përfshirë edhe zgjedhjen e vendit të lindjes, bie në fushën e veprimit të jetës private 
të nënës për qëllim të Nenit 8 të Konventës. Dhoma konsideroi se është e përshtaçme 
të analizojë pretendimet e aplikantit sa i përket detyrimeve negative: fakti se ishte e 
pamundur për aplikantin të asistohej nga mamitë kur lindte në shtëpi përbën një 
ndërhyrje në respektimin e të drejtës për jetë private.  

72.  Ndërhyrja ishte në përputhje me ligjin pasi, megjithëse legjislacioni nuk ishte plotësisht 
i qartë, megjithatë aplikantët kishin mundësinë të parashikonin në një shkallë që ishte 
e arsyeshme nga rrethanat që asistenca e një profesionisti shëndetësor për një lindje 
në shtëpi nuk ishte e lejuar me ligj. Ndërhyrja ishte shërbyer si një qëllim legjitim dhe 
kishte qënë projektuar shëndetin dhe sigurinë e të dyve, të fëmijës së sapolindur dhe në 
fund tërthorazi, mamanë. 

73.  Nëse ndërhyrja kishte qënë e nevojshme në një shoqëri demokratike, Dhoma konstatoi 
se Shteti përgjegjës kishte të drejtë të mbante një hapësirë të gjerë vlerësimi për shkak 
të nevojës për një vlerësim nga autoritetet kombëtare të të dhënave të kualifikuara dhe 
shkencore në lidhje me rreziqet relative të lindjeve spitalore dhe në shtëpi, nevoja për 
ndërhyrje të fortë të shtetit sepse fëmijët e sapolindur janë të dobët dhe të varuar nga 
të tjerët, mungesa e një baze të qartë të përbashkët midis shteteve anëtare për çështjen 
e lindjeve në shtëpi dhe, së fundmi, për konsideratat e përgjithshme sociale dhe 
ekonomike, të tilla si ndarja e burimeve për të krijuar një sistem adekuat emergjent për 
lindjet në shtëpi.

74.  Dhoma parashikoi që ndërkohë situata në çështje kishte një impakt serioz në lirinë për 
të zgjedhur për aplikantet, qeveria u fokusua kryesisht në legjitimimin e qëllimit për 
mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijës. Në varësi të natyrës së saj dhe seriozitetit, 
interesi i fëmijës mund të anashkalojë ato të prindërve, të cilët nuk kishin të drejtë 
sipas Nenit 8 të Konventës të merrnin masa që do të dëmtonin shëndetin dhe zhvillimin 
e fëmijës. Derisa në përgjithësi nuk kishte konflikt interesi midis nënës dhe fëmijës, 
disa zgjedhje për vendin, rrethanat ose mënyrën e lindjes mund të shkaktojnë një rrezik 
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në rritje për shëndetin dhe sigurinë e fëmijës së porsalindur, pasi shifrat për vdekjet 
foshnjore dhe ato neonatale janë vërtetuar.

75.  Megjithatë shumisa e kërkimeve shkencore të disponueshme për Dhomën për sigurinë 
e lindjeve në shtëpi tregoi se nuk kishte rrezik në rritje në krahasim me lindjet në spital, 
kjo ishte e vërtetë vetëm nëse plotësoheshin disa kushte, domethënë lindja ishte me 
rrezik të ulët, duke marrë pjesë një mami e kualifikuar dhe pranë një spitali në rast 
emergjence. Kështu situata të tilla në Republikën Çeke, ku profesionistët e shëndetit 
nuk lejoheshin të asistonin mamatë për lindjet në shtëpi dhe aty ku nuk kishte ndihma të 
posaçme emergjente, faktikisht ishte në ritje risku për jetën dhe shëndetin e nënës dhe të 
të sapolindurit. Në të njëjtën kohë, megjithatë, Qeveria kishte argumentuar se që risku 
për fëmijën e sapolindur ishte i lartë në rastet e lindjeve në shtëpi dhe ishte e vërtetë që 
edhe kur një shtatzani dukej pa komplikacione, vështirësi të papritura mund të kërkojnë 
ndërhyrje mjekësore të specilaizuara që mund të shfaqen gjatë lindjes. Në këto rrethana, 
Dhoma konsideroi se shqetësimet e nënave, duke përfshirë edhe kërkueset, nuk mund 
të thuhej se kishin pasur një barrë joproporcionale dhe të tepruar, dhe se, me miratimin 
dhe zbatimin e politikës në lidhje me lindjet në shtëpi, autoritetet çeke nuk e tejkalon 
kufirin e gjerë të vlerësimit që u jepet atyre ose e mposhtin ekuilibrin e duhur ndërmjet 
interesave konkurrues. 

76.  Në fund Dhoma vuri në dukje se pavarësisht nga ky përfundim, autoritetet duhet të 
mbajnë në shqyrtim të vazhdueshëm dispozitat përkatëse, duke marrë parasysh 
zhvillimet mjekësore, shkencore dhe ligjore.

B. Pretendimet e palëve në Dhomën e Madhe

1. Aplikanti
(a) Detyrimet pozitive apo negative
(i) Aplikantja znj. Dubska

77.  Aplikantja pohoi se çështja konkrete ngre shqetësimin e mbrojtjes së shëndetit të të 
dyve, gruas dhe fëmijës së saj, e cila ishte dëmtuar seriozisht kur shteti lejoi gratë për 
të bërë lindje në shtëpi por miratoi rregulla që e bënin të pamundur për ato për të marrë 
asistencë nga një mami. Duke u mbëshetur në vendimin e Dhomës, aplikantja pretendoi 
se shteti kishte ndërhyrë në jetën e saj private. Megjithatë çështja mund të analizohej 
nga këndi i shikimit të detyrimeve pozitive dhe negative, ajo e konsideroi të përshtaçme 
ta vlerësonte çështjen kryesisht në termat e detyrimeve negative, deri sa fakti që mamitë 
ishin ndaluar për të asistuar gratë shtatëzana për lindjet në shtëpi mund të shikohej si një 
ndërhyrje në të drejtën e saj për respektimin e jetës private. Me fjalë të tjera, si rezultat 
direkt i politikave të Shtetit aplikantja nuk kishte arritur të merrte asistencën e mamisë 
kur kishte lindur. 
(ii) Aplikantja znj. Krejzova

78. Aplikantja deklaroi se pamundësia e saj për të zgjedhur një mënyrë efektive ndonjë 
model alternativ në lindje dhe kërkesa për të që ti nënshtrohej modelit obsetrik të kujdesit 
të lindjes në spital – duke i shkaktuar asaj dhunë në eksperiencën e saj obsetrike – 
përfaqësonte një thyerje serioze të së drejtës së saj për të vendosur në rrethanat në të cilat 
ajo do të bënte lindjen dhe ndërhynte në të drejtën e saj për rruajtjen e paprekshmërisë 
fizike dhe psiqike sipas Nenit 8 të Konventës. Megjithatë ajo besonte se rrethanat e 
çështjes së saj flisnin për një vlerësim kryesisht në lidhje me detyrimet pozitive të 
Qeverisë, kërkuesi kishte për qëllim të zbatonte një qasje holistike për vlerësimin 
nëse dëmi i shkaktuar nga ajo ishte i justifikueshëm në dritën e parimeve përkatëse 
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të Konventës, duke pasur parasysh se parimet bazë të ligjshmërisë, legjitimitetit dhe 
proporcionalitetit ishin të qenësishme si në pozitën pozitive dhe detyrimet negative të 
shtetit.  
(b) Ligjshmëria
(i) Aplikantja znj. Dubska 

79.  Aplikantja pretendoi se sistemi ligjor Çek lejonte një interpretim për efektet e asistencës 
profesionale të kujdesit shëndetsor për lindjet në shtëpi ishin të lejuara. Derisa ishte një 
kornizë ligjore e cila rregullonte detyrat e mamive, të drejtat e grave për vetëpërcaktimin 
dhe pëlqimin e informuar dhe institucioni i kujdesit në shtëpi – i cili gjithashtu përfshinte 
asistencën e profesionistëve të kujdesit të shëndetit për lindet në shtëpi – do të duhej të 
thuej se kjo ishte një minimum i zhvillimit ligjor dhe institucional që lejonte gratë për 
të zgjedhur vëndin e lindjes. Aplikantja tha se në lidhje me mundësinë për të zgjedhur 
lindjen në shtëpi nuk kërkohej ndonjë rregullim i qartë dhe i detajuar apo ndonjë 
përmirësim i shërbimit ekzistues të urgjencave. Gjithashtu , shërbimi i urgjencës ishte 
tashmë në dispozicion të çdo gruaje në Republikën Çeke pavarësisht se ku ato zgjidhnin 
të bënin lindjen dhe nëse profesionistët e kujdesit shëndetësor ishin prezent gjatë lindjes 
apo jo. 

80.  Aplikantja pretendoi se ndërkohë që legjislacioni për lindjen në shtëpi siguronte të 
drejtat e pacientëve për të vendosur dhe siguruar se ata mund të zgjidhnin lindjen në 
shtëpi si një mundësi të ligjshme, ky legjislacion, ose së paku interpretimi i tij, nuk ishte 
i qartë apo i sigurt në lidhje me mundësinë e mamive për të dhënë shërbimin në shtëpi. 

81.  Urdhëri Nr. 221/2010 hyri në fuqi në 1 shtator 2010, duke mos bërë rregullime për 
lindjen në shtëpi, dhe nuk vendosi ndalesa për dhënien e ndihmës gjatë lindjes në 
shtëpi. Urdhëri indetifikoi tre vënde pune të pundhsme për mamitë: një vend ku lindja 
e foshnjave lejohej; një vend pune ku lindja natyrale nuk lejohej; dhe zyra e mamisë 
për lindjet në shtëpi. Në të vërtetë ai nuk u ndalonte mamive të kryenin lindje në shtëpi, 
kështu ishte e paqartë nëse një mami e cila kishte një zyrë për kujdesin në shtëpi, mundej 
apo nuk mundej të siguronte ndihmën për lindjet në shtëpi jashtë vëndit të saj të punës. 
Aplikantja shtoi në lidhje me këtë se paragrafi 18/1 i Aktit për Shëndetin e Njerëzve, 
lejonte kujdesin në shtëpi si pjesë e kujdesit shëndetsor. Urdhëri dështoi të rregullonte 
shërbimin e mamive në mënyrë të detajuar. Aplikantja argumentoi çdo mami e cila 
ka një vend pune të rregjistruar ku lindja e fëmijës nuk ishte e lejuar mund të ofrojë 
asistencën në një spital lindjeje dhe të shoqërojë gratë në një spital, pavarësisht nëse 
është e punësuar në spitalin në fjalë, me kusht që ajo të lidhë një kontratë të veçantë 
me të. Urdhëri ka qënë në fuqi deri në 31 mars 2012 dhe megjithatë e pati të pamundur 
të ndryshonte situatën e paqartë e cila kishte ekzistuar përpara miratimit. Në të vërtetë, 
sipas paragrafit 2/1, tashmë lehtësirave të kujdesit shëndetsor në operacion u ishte dhënë 
dymbëdhet muaj periudhë e ndrmjetme ta plotësonin me kërkesat e Urdhërit. Në lidhje 
me këtë aplikantja vuri në dukje se në kohën që ajo kishte lindur, urdhëri kishte qënë në 
fuqi vetëm për tetë muaj dhe lehtësirat e kujdesit shëndetsor ekzistues – duke përfshirë 
mamitë, të cilët u përballën me një proces regjistrimi të paqartë dhe të paparashikueshëm 
- nuk kishte asnjë detyrim për t’u pajtuar me të.

82.  Referuar vendimit të Gjykatës në Gillan and Quinton v. the United Kingdom (nr. 
4158/05, § 77, GJEDNJ 2010 (ekstrakt)), apliknati theksoi se legjislacioni në vend nuk 
kishte vendosur ndonjë kufizim për vendimet e Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me 
kushtet sipas të cilave mamitë mund të pubojnë në Republikën Çeke. Gjithashtu, në 
mungesë të ndonjë rregullimi direkt për lindjet në shtëpi, nuk kishte rregulla të qarta apo 
trasparente të vendosura për zyrat rajonale kur përcaktonin cilave mami mund tu jepet 
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një liçencë dhe fushëveprimin e kësaj licence. 
83.  Ishte vetëm pak pasi palikantja kishte lindur që Akti i Shërbimeve Mjekësore (nr. 

372/2011) kishte kaluar dhe kishte hyrë në fuqi (në 1 prill 2012), së bashku me Urdhërin 
Nr. 92/2012. Aplikantja theksoi se përmbajtja dhe parimet e rregullimeve ligjore mbetën 
të pandyshuara. Në të vërtetë, Akti i Shërbimeve Mjekësore siguronte për kujdesin në 
shtëpi si një nga format e kujdesit shëndetsor, një nga ata kishte qënë kujdesi infermjeror 
(paragrafi 10). Aplikantja pretendoi se përcaktimi i kujdesit infermjeror përfshinte 
sigurimin e kujdesit shëndetësor gjatë shtatzanisë dhe lindjes së fëmijës (paragrafi 
5/2/g). Gjithashtu Urdhëri lë mënjanë kërkesat për pajisjet teknike për mamitë që 
ofrojnë kujdesin në shtëpi (Aneksi nr.9). Megjithatë akti përmbante një dispozitë të re e 
cila përshinte të drejtën e pacientëve për të marrë shërbimin shëndetësor, në një mjedis 
sa më pak kufizues të mundshëm, siguron që cilësia dhe siguria e këtyre shërbimeve 
ishte siguruar gjithashtu (paragrafi 28/3/k). Aplikanti theksoi se asnjë akt as Urdhëri nuk 
përmbanin ndonjë kufizim parandalues për mamitë për ofrimin e kujdesit shëndetësor 
gjatë lindjeve në shtëpi në formën e kujdesit në shtëpi. Megjithatë legjislacioni ishte 
interpretuar nga qeveria dhe nga autoritete të tjera publike në një mënyrë që mamitë nuk 
lejoheshin të ofronin ndihmën në lindjet në shtëpi dhe kjo kishte një efekt të qartë kufizues 
ndaj mamive, të cilat nuk ishin të gatshme të ofronin një ndihmë të tillë. Aplikantja 
pretendoi se ligjislacioni nuk ishte i kuptushëm dhe i parashikushëm në aplimin e saj 
pasi interpretime të ndryshme ishin të mundshme. Ajo prandaj kundërshtoi përfundimin 
e dhomës që ajo të kishte mundësi të parashikonte që ndihma e një profesionisti të 
shëndetit për lindjet në shtëpi nuk ishte e lejuar nga ligji.  
(ii) Aplikantja znj. Krejzova

84.  Aplikantja ishte dakord me Qeverinë se ligji Çek nuk e lejonte ndihmën për lindjet 
në shtëpi në kohën që ajo lindi në maj 2012. Megjithatë ajo vuri në dukje se gjatë 
shumicës së shtatzanisë së saj ajo kishte qënë e kufizuar nga legjislacioni i para prillit 
2012. Aplikantja përsëriti në lidhje me këtë se para 1 prillit 2012, nuk kishte pasur 
ndonjë kufizim statutory për mamitë për të siguruar kujdesin shëndetësor gjatë lindjeve 
në shtëpi. Për të siguruar kujdes, një mamie i nevojitet, inter alia, një liçencë “veprimi” 
duke e autorizuar atë që të konsiderohet si një institucion joqeveritar mjekësor. Pas 
miratimi të Urdhërit Nr. 221/2010, i cili u kërkonte mamive për të pasur burime të 
barasvlershme njerëzore, materiale dhe teknike me ato që duhet të jenë në dispozicion 
në një dhomë lindjeje në spitalet e lindjes, asnjë mamije nuk i është dhënë një licencë e 
tillë. Sidoqoftë ai kishte vendosur kërkesa të gjera për mamitë në aspektin e pajisjeve, 
Urdhëri nuk kishte shfuqizuar automatikisht licencat operacionale të lëshuara tashmë. Si 
rezultat, ndërkohë që ata ishin akoma të kufizuar nga mundësia e pajisjeve të detyruara, 
ka pasur mami të cilat teorikisht mund të vazhdonin aktivitetin e tyre në linjën e 
rregullimeve të mëparshme, ose më saktë në bazë të vakumit të mëprashëm ligjor. Si 
rezultat, grave shtatëzana u mungonte siguria ligjore nëse ishte e mundur që ato të kishin 
ndihmën e një mamie gjatë lindjes në shtëpi dhe ngjashmërisht mamive u mungonte 
e njëjta siguri nëse ishte e mundur që ato të kishin ligjiërisht një ndihmë të tillë. Një 
situatë e tillë dhunonte nocionet e sigurisë dhe mungesës së arbitraritetit. 

85.  Sa i përket legjislacionit të futur në 2012, konkretisht Urdhërit Nr. 92/2012, i cili në 
përgjithësi impononte kërkesa shtesë të ngjashme për mamitë në aspektin njerëzor, 
burimet materiale dhe teknike, aplikantja pretendoi se ishin shkelur procedurat e 
detyrueshme për miratimin e legjislacionit dytësor nga Ministria e Shëndetësisë. 
Ministritë ishin të detyruara të siguronin që një vlerësim mbi ndikimin e rregulloreve 
ishte kryer në lidhje me rregulloret e reja. Megjithatë, vlerësime të tilla nuk ishin bërë, 
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ishin lënë pa publikuar që në nisje të procesit për miratimin e Urdhërit Nr. 221/2010 dhe 
Urdhërit Nr. 92/2012, dhe si përfundim nuk kishte pasur një shtqyrtim efektiv publik të 
detyrave të lëna nga pushteti legjislativ dhe të deleguara Ministrisë së Shëndetësisë. 
(c) Qëllimi i Ligjshëm
(i) Aplikantja znj. Dubska

86.  Aplikantja pretendoi se Dhoma kishte gabuar duke pranuar qëllimin e ligjshëm të 
supozuar mbështetur nga Qeveria. Në pretendimet e saj politika e ndjekur nga shteti nuk 
kishte sjellë efektin e mbrojtjes së shëndetit dhe jetës së grave dhe fëmijëve të tyre, por 
në të njëjtën kohë i përkeqësoi kërcënimet për shëndetin dhe jetën e tyre. Nuk kishte 
asnjë lidhje logjike mes qëllimit të deklaruar legjitim të mbrojtjes së jetës dhe shëndetit 
të grave dhe fëmijëve nga njëra anë dhe ndërhyrjes në të drejtën e mbrojtjes së jetës 
private që konsiston në parandalimin e kujdesit shëndetësor gjatë lindjeve në shtëpi nga 
ana tjetër. Në vend të kësaj, ndalimi i sigurimit të kujdesit të kualifikuar i ekspozoi gratë 
për rritjen e rreziqeve për shëndetin dhe jetën e tyre.
(ii) Aplikantja znj. Krejzova

87.  Aplikantja pretendoi se në rastin konkret, nuk kishte asnjë qëllim legjitim i cili mund të 
ndiqej për të ndaluar atë të përfitonte kontrollin bazë mjekësor nga mamitë. 

88.  Parimi i legjitimitetit pandarshmërisht kërkon që qëllimi i legjitim duhet të jetë specifik. 
Kjo kërkonte njohuri të detajuara, për pjesën e shtetit të çështjes specifike që duhej të 
rregullohej dhe për çdo mangësi ose hapësirë për përmirësim. Aplikuesi vuri në dukje 
se domosdoshmëria e njohurive të detajuara erdhi në pah kur mori parasysh çështjen 
e ndërlikuar në çështjen në fjalë, e cila kërkonte një vlerësim nga ekspertët mjekësorë 
dhe të dhënat shkencore lidhur me rreziqet relative të lindjeve spitalore dhe në shtëpi. 
Meqenëse qeveria kishte futur legjislacionin specifik duke i mohuar grave mundësinë 
e asistencës nga mamitë në lindjet e planifikuara jashtë spitalit, ishte e arsyeshme të 
pritej që një masë e tillë të bazohej në analiza të mjaftueshme të ekspertëve dhe të dhëna 
shkencore që e justifikonin atë, për të përmbushur kriterin e legjitimitetit.

89.  Në të vërtetë, derisa grave çeke nuk iu është mohuar e drejta për të vendosur mbi 
rrethanat e lindjes në vitin 2010 dhe 2012, ishte e mundur për to që nga viti 1992 që të 
merrnin ndihmën e një mamie gjatë lindjes në shtëpi. Qeveria ka pasur dy dekada për të 
siguruar të dhëna shkencore lidhur me kujdesin jashtëspitalor të mamive dhe për të kryer 
një analizë gjithëpërfshirëse të këtij kujdesi. Sidoqoftë, ata kurrë nuk pretenduan se 
kishin kryer një analizë me të tillë begraund. Prandaj, kur ju mohuan grave në vitin 2010 
dhe 2012 të drejtën për të vendosur mbi rrethanat në të cilat ato do të jepnin lindjen, 
qeveria nuk e kishte njohur faktin se cilat aspekte të veçanta negative dhe rreziqet që 
lidhen me lindjet e ndihmuara në shtëpi do të eliminoheshin nga legjislacioni në fjalë 
dhe çfarë qëllimi specifik pozitiv do të të arrihej.
(d) Nevoja në një shoqëri demokratike
(i) Aplikantja znj. Dubska

90.  Aplikanti parashtroi se, rasti konkret duhej të dallonte nga rastet e Stübing kundër 
Gjermanisë (nr.44457 / 08, 12 prill 2012) dhe A, B dhe C k. Irlandës (GC, 25579/05, 
KEDNJ 2010), të cilat të dyja ishin referuar nga Dhoma. Gjykata kishte gjetur se të dyja 
rastet kishin të bënin me çështjet e një natyre “morale” dhe se A, B dhe C k. Irlandës 
përfshinin çështje të “ndjeshmërisë” të veçantë në vendin në fjalë dhe kjo kishte bërë 
që ajo të lejonte një kufi të gjerë vlerësimi, pavarësisht nga ekzistenca e një baze të 
përbashkët ose konsensusi midis shteteve anëtare.

91.  Aplikanti pohoi se rasti konkret nuk kishte të bënte me pyetje morale ose të ndjeshme 
dhe se Republika Çeke nuk kishte sugjeruar që ndonjë çështje e tillë ishte e diskutueshme 
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ose se qëllimi apo interesi i ndjekur nga ndërhyrja e Shtetit në të drejtat e ankuesit sipas 
nenit 8 ishte Mbrojtjen e moralit publik. Për më tepër, Dhoma kishte gjetur gabimisht se 
nuk kishte asnjë bazë të qartë të përbashkët lidhur me shërbimin e kualifikuar për lindjet 
në shtëpi. Në fakt, gjashtëmbëdhjetë nga tridhjetë e dy shtetet anëtare të Këshillit të 
Evropës shprehimisht u kanë lejuar punonjësve të kualifikuar të bëjnë lindje në kushte 
të caktuara, në pesë shtete kjo nuk është rregulluar shprehimisht por është pranuar 
në praktikë dhe është menduar në dy legjislacionet e Shteteve që lejonin lindjen në 
shtëpi. Aplikuesi ishte i mendimit se kishte një vend të rëndësishëm të përbashkët midis 
shteteve anëtare lidhur me mënyrën më të mirë të mbrojtjes së interesave të grave që 
dëshironin të lindnin në shtëpi duke u lejuar mamive të ofrojnë asistencë të kualifikuar 
për ta.

92.  Aplikuesi më tej deklaroi se qasja penalizuese e adoptuar nga Republika Çeke mund 
të cënojë gëzimin e të drejtave tjera themelore të grave, siç është e drejta për jetë dhe 
shëndet. Duke lindur në shtëpi ka më pak siguri për gratë, shteti mund t’i vendosë këto 
të drejta të tjera në rrezik. Si rezultat, kufiri i vlerësimit duhet të jetë i ngushtë. Aplikuesi 
shtoi se konsensusi midis shteteve anëtare ishte mbështetur nga opinioni ndërkombëtar 
i ekspertëve mbi çështjet e shëndetit të nënës dhe rëndësinë e punonjësve të kualifikuar 
në lindje. Ajo u referua në lidhje me mendimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

93.  Aplikanti vuri në dukje se pranimi i Dhomës se kushtet në shumicën e spitaleve çeke 
ishin të diskutueshme, për sa i përket respektimit të zgjedhjeve të nënës, ishte në fakt 
një mënyrë eufemiste për të përshkruar trajtimin që shpesh arrinte nivelin e trajtimit 
çnjerëzor dhe degradues të ndaluar nga Neni 3 të Konventës. Në parashtresën e saj, 
lindjet në spital në Republikën Çeke u shoqëruan me një rrezik të lartë procedurash që 
nuk respektonin zgjedhjet e grave dhe shpesh ishin madje të dëmshme për shëndetin e 
tyre ose për shëndetin e fëmijës së porsalindur. Përveç kësaj, gjykatat kombëtare kishin 
dështuar në mënyrë të përsëritur për të ofruar mbrojtje ku të drejtat e grave ishin shkelur 
në spitalet e lindjes të Çekisë. Kjo paraqiste një lloj dhune e cila, në kontekstin çek, u 
injorua dhe minimizohej plotësisht.

94.  Aplikuesi më tej vuri në dukje se politika shtetërore për parandalimin e mamive ose të 
punonjësve të tjerë të aftë të lindjes për të ndihmuar gratë gjatë lindjeve në shtëpi ishte 
në kundërshtim me standardet ndërkombëtare në lidhje me eliminimin e vdekshmërisë 
dhe sëmundshmërisë së parashikueshme të nënës dhe fëmijës. Përveç kësaj, pa dhënë 
ndonjë veçori, kërkuesi pohoi se situata në Republikën Çeke ishte në kundërshtim me 
detyrimet e shtetit sipas ligjit të Bashkimit Evropian.
(ii) Aplikantja znj. Krejzova

95.  Aplikantja deklaroi se e drejta e grave për të zgjedhur rrethanat në të cilat do të lindte 
përfshinte nocionin e përgjithshëm të zgjedhjes, i cili përbëhej nga komponentë sasiorë 
dhe cilësorë, që të dyja ato duhet të plotësoheshin njëkohësisht.

96.  Ishte e padiskutueshme midis palëve se Akti i Shërbimeve Mjekësore dhe Dekreti nr. 
92/2012 ndalonte ofrimin e kujdesit bazë të mamive në çdo lindje jashtë spitaleve dhe 
se nëse kërkuesi kishte për qëllim të merrte ndonjë ndihmë nga personeli mjekësor i 
kualifikuar, ajo duhej të lindte në spital. Prandaj, vendosja e lindjes në Çeki ishte një 
opsion i vetëm, duke qenë në thelb i papajtueshëm me nocionin e zgjedhjes së grave për 
rrethanat në të cilat do të lindte.

97.  Aplikanti më tej deklaroi se çështjet që lidhen me shtatzëninë dhe lindjen dhe shkallën 
e lirisë së grave në këtë drejtim gjithashtu ngritën çështje të rëndësishme gjinore. Të 
drejtat riprodhuese të grave në vetëvetë ishin për një zonë enatyrshme femërore e cila 
ishte shtypur nga burrat, ndër të tjera nëpërmjet zhvendosjes dhe transformimit të lindjes 
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në profesion mjekësor, duke dobësuar përgjegjësitë natyrore të grave. Kjo zhvendosje ka 
sjellë një nocion të ri të hierarkisë në fushën e shtatzënisë dhe lindjes, një nocion i tillë 
që ishte në kundërshtim me kujdesin e bazuar në mami, që rrjedh nga një qasje holistike 
dhe femërore për lindjen e fëmijës. Në fushën mashkullore të obstetrikës biomjekësore, 
trupi i një gruaje humbi privatësinë e saj themelore dhe u bë i prekshëm kur u përball me 
një ekspert mjekësor mashkull që vepronte si një lloj autoriteti publik.

98.  Aplikantja përsëriti se shtatzënia dhe lindja e fëmijës përfaqësonin aspektet më intime 
të jetës së një gruaje, ndërsa intimiteti i aktit delikat të lindjes përfshinte ekspozimin e 
trupit të gruas dhe ndjenjat e saj më të thella tek njerëzit e tjerë. E drejta për vetëvendosje 
përfshinte lirinë për të vendosur nëse do ta ekspozonte plotësisht trupin e vet dhe në çfarë 
mase, ndaj palëve të treta të veçanta. Megjithatë, gratë që lindin nuk mund të gëzonin 
ipso facto të njëjtën masë kontrolli mbi trupat e tyre në këtë drejtim, pasi ato ishin të 
detyruar të ndajnë sferën e tyre më intime me palët e treta gjatë lindjes. Duke marrë 
parasysh kufizimet e qenësishme në të drejtën e gruas për vetëvendosje në këtë kontekst, 
u kërkuan mekanizma që kompensonin kufizimet e tilla. E drejta e gruas për të vendosur 
mbi rrethanat në të cilat lindja ishte një nga mekanizmat më të rëndësishëm të këtij lloji. 
Prandaj, aplikantja pohoi se e drejta e saj për të vendosur mbi rrethanat e lindjes, si 
një mekanizëm që kompensonte lirinë e saj të kufizuar të vetëvendosjes, parimisht nuk 
lejonte kufizime të mëtejshme që rrjedhin nga kufiri i vlerësimit të Qeverisë, i cili për 
këtë arsye, duhej të ishte i ngushtë.

99. Lidhur me çështjen e konsensusit evropian në këtë çështje, aplikanti vuri në dukje se nga 
tridhjetë e tre shtete palë në Konventë, vetëm katër prej tyre, duke përfshirë Republikën 
Çeke, bënë ndihmën në lindje jashtë spitaleve të paligjshme dhe subjekt të sanksioneve 
në respekt të profesionistëve mjekësorë. Ashtu si ekzistenca e një konsensusi evropian 
ngushtoi kufirin e vlerësimit të Qeverisë në kuptimin e një argumenti sasior, koncepti 
i Konventës si një instrument i gjallë e ngushtoi më tej kufirin e vlerësimit të Qeverisë 
në baza cilësore. Sipas parashtruesit të kërkesës, kufiri i vlerësimit ishte më i ngushtë 
kur vlerat e përbashkëta të shteteve anëtare u identifikuan jo vetëm sipas Konventës, por 
edhe në instrumente të tjera ndërkombëtare, pavarësisht nëse ato ishin të detyrueshme 
ose nëse shumica e shteteve palë në Konventë i kishin ratifikuar ato, dhe gjithashtu 
në dritën e praktikës së përgjithshme, klimës morale dhe sjelljes së vërejtur në shtetet 
anëtare.

100. Aplikanti më tej pohoi se monopolisimi i kujdesit spitalor nuk përfaqësonte ndonjë 
përfitim sigurie për të sapolindurit, por në fakt rriti rreziqet për nënën, duke përfshirë 
rrezikun e dhunës obstetrike dhe se lindjet në shtëpi nuk kishin ndonjë ndikim negativ 
në vdekshmërinë perinatale.

101. Në respekt të balancës së drejtë që duhet të arrihet ndërmjet interesave private dhe atyre 
publike, pasi një lindje në shtëpi ishte më e sigurt për nënat me rrezik të ulët se sa 
lindja në spital, pasi nuk përfshinte ndonjë procedurë ndërhyrjej, rutinë dhe të dëmshme, 
interesi publik në shëndetin dhe sigurinë e nënave shtatzënë nuk mund të konsiderohet 
interes që tejkalon të drejtën private të aplikantit. Për më tepër, shëndeti dhe siguria e 
të porsalindurit nuk çonte në rezik të interesit publik. Në të vërtetë ishte vërtetuar se 
lindja mjekësore në spital dhe lindjet në shtëpi ofronin një nivel të ngjashëm sigurie dhe 
shëndetësie për fëmijën e porsalindur. Prandaj, meqenëse në aspektin e sigurisë mënyra 
obstetrike e lindjes nuk ka arritur rezultate më të mira sesa lindjet e asistuara në shtëpi, 
ky interes nuk mund të përfaqësojë një interes të vlefshëm publik që mund të tejkalojë 
të drejtën e aplikantit për të zgjedhur rrethanat në të cilat do të lindë.

102. Në parashtrimet e aplikantes, ishin arsye të tjera që mbështetin përfundimin se kishte 
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mungesë proporcionaliteti dhe një baraspeshim të drejtë ndërmjet interesave konkurrues, 
siç është kërkesa për t’i nënshtruar trajtimit mjekësor të padëshiruar, efektet negative të 
masave të Qeverisë për lindjet jashtë spitalit dhe shkeljeve të Qeverisë për detyrimet e 
tyre sipas traktateve ndërkombëtare.
2. Qeveria 

103. Në fillim, qeveria informoi Gjykatën për zhvillimet e fundit në lidhje me çështjet e 
obstetrikës, mamive dhe të drejtave të lidhura me gratë. Ata deklaruan se në vitin 2014 
ishte ngritur një komitet i ri ekspertësh qeveritar që përfshinte ekspertë nga fusha të 
ndryshme relevante, duke përfshirë përfaqësuesit e marrësve të kujdesit, shoqatave të 
mamive, shoqatave të mjekëve, Ministrisë së Shëndetësisë, kompanive të sigurimeve 
shëndetësore publike dhe avokatëve. Komiteti u përqëndrua në situatën e ndërlikuar 
në sistemin obstetrik të kujdesit ndaj obstetërve dhe mamive, duke përfshirë çështjet 
që kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave dhe dëshirave të grave, siç është e drejta 
për të zgjedhur kushtet e ndryshme në të cilat duan të lindin. Ajo ishte menduar të 
shërbente si një organ ekspertësh me mundësinë e dhënies së rekomandimeve Qeverisë, 
duke përfshirë edhe natyrën legjislative, nëpërmjet Këshillit Qeveritar për Mundësi të 
Barabarta për Gratë dhe Burrat.

104. Qeveria më tej deklaroi se në 2015 Shoqata e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës Çeke 
kishte lëshuar një deklaratë zyrtare në të cilën kishte identifikuar parimet kryesore të 
kujdesit obstetrik në Republikën Çeke: sigurimin e kujdesit të tillë nga të dy mjekët 
dhe mamitë në mjedise të pajisura në mënyrë adekuate dhe në afërsi të një niveli më të 
lartë të kujdesit shëndetësor; bashkëpunim të ngushtë ndërmjet mjekëve dhe mamive 
në fushën e kujdesit obstetrik; një praktikë e zakonshme e lindjeve të udhëhequra nga 
mami në rastet e shtatëzanisë fiziologjike; sigurimin e kujdesit sipas udhëzimeve të 
përditësuara rregullisht duke reflektuar tendencat aktuale shkencore dhe ndërkombëtare; 
dhe ndjekje të të drejtave të pacientëve për kujdes plot respekt, privatësi dhe autonomi.

105. Ata gjithashtu iu referuan disa punimeve shkencore të botuara në Revistën Amerikane 
të Obstetrikës dhe Gjinekologjisë që nga viti 2013, bazuar në hulumtime të reja për 
sigurinë e lindjes në lidhje me cilësimet e ndryshme të lindjes dhe ndihmësit në lindjes. 
Sipas gjetjeve të hulumtimit, lindjet në shtëpi ishin të lidhura fort me rezultate më të 
këqija sesa lindjet në mjediset e kujdesit shëndetësor të pajisur në mënyrë adekuate, 
pavarësisht nga prania e mjekut të lindjes. Prandaj, lindja në shtëpi nuk i plotësonte 
standardet e tanishme për sigurinë e pacientit në obstetrikë, pasi kjo përfshinte një rrezik 
të panevojshëm, të parandalueshëm dhe dëmtim të papërmirësueshëm të pacientëve 
shtatzëna, fetale dhe neonatale.
(a) Detyrimet pozitive dhe negative

106. Qeveria argumentoi se rasti duhet të shqyrtohet ekskluzivisht nga perspektiva e 
detyrimeve pozitive. Ata vunë re se ligji në fuqi nuk i ndalonte gratë të lindnin në 
shtëpinë e tyre private dhe se në këto raste nuk vendoseshin sanksione nga autoritetet. 
Prandaj, sipas pikëpamjes së Qeverisë, çështja kryesore në këtë rast ishte nëse shteti 
duhet të zgjerojë fushën e tanishme të kujdesit shëndetësor që u ofrohet grave që lindin 
në Republikën Çeke. Sigurimi i kujdesit shëndetësor në përgjithësi ishte një fushë ku 
rregullimi ishte parazgjedhur, në mënyrë që shteti të garantojë një cilësi dhe standard të 
caktuar për kujdesin shëndetësor privat dhe publik. Në rregullin për të “lejuar” ndihmën 
e profesionistëve të shëndetësisë në lindjet në shtëpi, Qeveria do të duhej të krijonte një 
kornizë të konsiderueshme legjislative dhe administrative, përveç objekteve të tjera, 
përfshirë një ndryshim në sistemin e kujdesit emergjent.

107. Nga ana tjetër, qeveria sugjeroi që Gjykata të lërë të hapur çështjen nëse detyrimet 
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pozitive ose negative të shtetit ishin në diskutim, duke iu referuar në veçanti çështjes 
Hristozov dhe të tjerë k. Bullgarisë (nr. 47039/11 dhe 358/12, ECHR 2012 ( ekstrakte)).

108. Megjithatë, nëse Gjykata vendos të shqyrtojë rastin në fjalë nga perspektiva e detyrimeve 
negative, Qeveria parashtroi se nuk kishte pasur ndërhyrje në të drejtën e aplikanteve 
për respektimin e jetës së tyre private: ligji në fuqi nuk i ndalonte gratë që të lindnin 
fëmijë në shtëpitë e tyre private dhe autoritetet nuk i dënuan ato për ta bërë këtë.
(b) Ligjshmëria

109. Qeveria parashtroi se dispozitat e Aktit të Shërbimeve Mjekësore përcaktuan qartë 
se ndihma e një profesionisti shëndetësor në ofrimin e shërbimit përbënte kujdes 
shëndetësor që mund të sigurohej vetëm në një institucion shëndetësor që përmbush 
kërkesat minimale të përcaktuara qartë në dekretin zbatues. Kishte përjashtime të qarta 
për rregullin që kujdesi shëndetësor duhet të sigurohet në mjediset e kujdesit shëndetësor 
të pajisur në mënyrë të përshtatshme në vendet e specifikuara në licencë. Këto 
përjashtime përfshinin kujdesin shëndetësor të ofruar në mjedisin shoqëror të pacientit 
(për shembull, shtëpitë private) dhe kujdesin shëndetësor emergjent. Qeveria theksoi 
se asistenca në një shpërndarje të planifikuar nuk binte nën asnjë nga këto përjashtime. 
Në veçanti, nuk përfshihej në kujdesin shëndetësor të ofruar në mjedisin shoqëror të 
pacientit siç përcaktohet në nenin 10 të Aktit të Shërbimeve Mjekësore, pasi që kjo 
dispozitë specifikonte në mënyrë eksplicite se aty ku kujdesi shëndetësor u sigurua në 
mjedisin shoqëror të pacientit, u lejuan vetëm ato procedura mjekësore të cilat nuk i 
nënshtrohen kërkesave në lidhje me pajisjet teknike dhe materiale të nevojshme për 
kryerjen e tyre në mjediset e kujdesit shëndetësor. Sidoqoftë, asistenca gjatë dorëzimit 
iu nënshtrua kërkesave të tilla.

110. Prandaj, autoritetet rajonale nuk mund dhe nuk do të lëshonin një licencë për ofrimin e 
shërbimeve të kujdesit shëndetësor për një mami në një fushë që i jepte të drejtën për të 
ofruar shërbime të tilla në lindje në shtëpi. Pa leje, një ofrues i kujdesit shëndetësor nuk 
u lejohet të ofrojë shërbime shëndetësore.

111. Qeveria më tej pohoi se kuadri ligjor përkatës garantoi sigurinë ligjore dhe 
parashikueshmërinë pasi që parashtroi kërkesa të qarta dhe të sakta që duhej të 
përmbusheshin gjatë ndihmës në çdo lindje të planifikuar, pavarësisht nëse një ndihmë 
e tillë ishte siguruar nga mamia apo mjeku. Në kundërshtim me ligjin hungarez i 
cili ishte kritikuar nga Gjykata për mungesën e parashikueshmërisë së tij në rastin e 
Ternovszky k. Hungarisë (nr 67545/09, 14 dhjetor 2010), legjislacioni Çek parashikonte 
që profesionistët e shëndetësisë, duke përfshirë mamitë, në lindje vetëm në ambiente të 
pajisura në mënyrë adekuate me kërkesa të përcaktuara qartë që duhej të plotësoheshin 
për ofrimin e kujdesit shëndetësor të tillë.
(c) Qëllimi i ligjshëm

112. Qeveria argumentoi se politika në fjalë u hartua për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë 
e fëmijës së porsalindur gjatë dhe pas lindjes dhe, të paktën indirekt, atë të nënës. 
Këto interesa përsërisin synimet e përgjithshme legjitime të mbrojtjes së shëndetit dhe 
mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve.
(d) Nevoja në një shoqëri demokratike 

113. Qeveria theksoi që, me qëllim të ruajtjes së interesit publik në mbrojtjen e shëndetit dhe 
jetës, një nga detyrat kryesore të shtetit ishte sigurimi dhe mbajtja e një standardi dhe 
cilësie të caktuar të kujdesit shëndetësor, pavarësisht nëse ajo ishte siguruar në baza 
publike apo private. Prandaj shteti nuk duhet të detyrohet të lejojë një formë të kujdesit 
shëndetësor të cilin ata nuk e konsideron të sigurt.

114. Qeveria më tej vuri në dukje se legjislacioni i brendshëm i zbatueshëm synonte të 
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siguronte kujdesin shëndetësor në “vende të sigurta të lindjes” - domethënë në mjediset 
e pajisura në mënyrë adekuate me një niveli më të lartë të kujdesit shëndetësor - me 
qëllim të minimizimit të rreziqeve për shëndetin e jetës të sapolindurit apo ajo e nënës 
kur ndodhën komplikime të papritura. Ulja e këtyre standardeve mjekësore mund të 
rrisë rreziqet që lidhen me ofrimin e kujdesit shëndetësor gjatë gjithë procesit të lindjes 
dhe uljen e nivelit dhe cilësisë së kujdesit të tillë.

115. Në parashtrimin e Qeverisë, tensionet midis kërkesave të ankuesve dhe detyrimeve që 
kanë të bëjnë me të drejtën për jetën dhe shëndetin mbështetën qëndrimin e Qeverisë 
se e drejta për respektimin e jetës private nuk mund të interpretohej aq gjerësisht sa të 
kërkonte nga shteti të vendoste një kornizë duke lejuar dhënien e kujdesit shëndetësor 
gjatë lindjes në shtëpi kur autoritetet, në bashkëpunim me ekspertë në fushën e 
obstetrikës dhe mamive, kishin përcaktuar se politika më e përshtatshme e shtetit, duke 
reflektuar interesin e fortë të lartpërmendur publik, ishte të siguronte kujdes të lirë dhe 
të arritshëm për lindjen në vende me pajisje adekuate mjekësore dhe aftësinë për t’iu 
përgjigjur shpejt emergjencave. Asistenca e thjeshtë e një mamie në një lindje në shtëpi 
nuk ishte e mjaftueshme. Nëse ndodhin ndërlikime të papritura, i porsalinduri mund të 
jetë subjekt i rreziqeve që megjithatë ishin të shmangshme. Profesionistët shëndetësorë, 
duke përfshirë mamitë, nuk mund të trajtojnë në mënyrë efektive komplikime të tilla në 
shtëpitë private, sepse ato nuk do të ishin të pajisura në mënyrë të përshtaçme për këtë 
qëllim dhe shpesh nuk ishin në afërsi të një niveli më të lartë të kujdesit shëndetësor. Me 
fjalë të tjera, në rastet e lindjeve të planifikuara në shtëpi private, kujdesi shëndetësor 
nuk do të ofronte një vend të sigurt për lindje.

116. Qeveria më tej parashtroi se legjislacioni në shqyrtim kërkoi nga profesionistët 
shëndetësor kryerjen e lindjeve të planifikuara vetëm në ambiente të pajisura në mënyrë 
të përshtaçme dhe ngushtësisht afër një një niveli më të lartë të kujdesit shëndetësor. 
Kërkesa të tilla nuk mund të konsiderohen si masa që ndalojnë veçanërisht mamitë që 
të ndihmojnë në lindjet në shtëpi, por si standardet minimale të nevojshme për ofrimin e 
kujdesit shëndetësor në çdo ofrim të planifikuar. Kërkesat minimale në fjalë nuk ishin të 
tepruara, duke shërbyer në mënyrë efektive për të minimizuar rreziqet e komplikimeve 
akute duke i zbuluar ato në kohën e duhur dhe duke siguruar një zgjidhje të shpejtë.

117. Duke iu referuar disa shembujve të praktikës së mirë, qeveria më tej nuk ishte dakord me 
konkluzionin e Dhomës se kushtet në shumicën e spitaleve lokale ishin të diskutueshme, 
sa i përket respektimit të zgjedhjeve të nënave. Ata argumentuan se i ishte kushtuar 
rëndësia e duhur përfshirjes së interesave të privatësisë dhe se politika Çeke e lindjes 
ishte hartuar në përpjekje për të siguruar një ekuilibër të duhur, duke marrë parasysh 
interesat e fëmijës dhe të nënës. Ata vunë re se kishte një tendencë të qartë dhe të provuar 
se në spitalet Çeke të lindjes për përmbushjen e të drejtave të grave që lindin fëmijë, 
duke përfshirë të drejtën për të zgjedhur nga një sërë rrethanash në të cilat do të lindte.

118. Qeveria tërhoqi vëmendjen e Gjykatës në Raportin Europian të Shëndetit Perinatal 
2013, sipas të cilit Republika Çeke kishte nivelin më të ulët të vdekshmërisë së fetusit 
dhe gjithashtu, së bashku me Islandën dhe Qipron, shkallën më të ulët të vdekshmërisë 
së hershme neonatale në Evropë (shih paragrafin 29 më lart). Ata vunë në dukje se këto 
rezultate objektivisht të jashtëzakonshme u shkaktuan kryesisht nga sistemi i sofistikuar 
i kujdesit obstetrik të nivelit të lartë dhe legjislacioni në fuqi, duke siguruar që një kujdes 
i tillë shëndetësor (kryesisht asistenca në lindje) të mund të sigurohej vetëm në ambiente 
të pajisura në mënyrë të përshtaçme. Qeveria theksoi në lidhje me këtë që një kujdes i 
tillë ishte në dispozicion pa pagesë për të gjitha gratë që lindin fëmijë.

119. Përgjithësisht, Qeveria shprehu bindjen e saj të fortë se për shkak të vetë natyrës së 
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çështjes në fjalë, që përfshinte çështje komplekse të politikës së kujdesit shëndetësor, 
duke përfshirë konsiderata eksperte dhe shkencore dhe konsiderata të tjera të politikave 
të përgjithshme ekonomike, shteti kishte një kufi të gjerë vlerësimi, të cilën nuk e kishte 
tejkaluar në këtë rast.

120. Përveç kësaj, Qeveria kundërshtoi vërejtjet e palëve të treta të disa ndërhyrësve të 
caktuar. Në lidhje me ato të parashtruara nga Mbrojtësi Publik i të Drejtave, Qeveria 
pohoi se ato nuk përfaqësonin një burim të besueshëm informacioni për qëllimet e këtij 
rasti, duke pasur parasysh, në veçanti, faktin se ata iu referuan disa ankesave të rralla për 
keqtrajtimin e dyshuar të grave në spitalet e lindjes çeke - që përfaqësojnë një fraksion 
të papërfillshëm të të gjitha rasteve të lindjes së fëmijës që po ndodhin në vend - të cilën 
vetë Mbrojtësi Publik nuk e kishte shqyrtuar dhe vendosur plotësisht.

121. Ata gjithashtu kontestuan një pjesë të informacionit të përfshirë në vëzhgimet e 
Bashkimit Çek të Mamive (Unei porodních asistente - UNIPA).

122. Së fundmi, në lidhje me Kolegjin Mbretëror të Mamive, i cili mbështeti një sistem 
si ai ekzistues në Mbretërinë e Bashkuar, Qeveria deklaroi se kishte disa kultura dhe 
sisteme të kujdesit shëndetësor me dallime të konsiderueshme në Evropë, disa prej të 
cilave treguan rezultate më të kënaqshme sesa Mbretëria e Bashkuar. Në parashtrimin 
e Qeverisë, ndërhyrësi si palë e tretë kishte haruar të përmendte se Republika Çeke 
kishte një nga normat më të ulëta të vdekshmërisë perinatale në Evropë dhe se rezultatet 
korresponduese në Mbretërinë e Bashkuar ishin shumë më të këqija. Sistemi Britanik 
i kujdesit shëndetësor nuk ka çuar në rezultate më të mira objektive. Ishte pikëpamja 
e Qeverisë se Gjykata nuk duhet të vendosë mbi rregullimet e ndryshme praktike në 
dispozicion për organizimin e sistemeve të kujdesit shëndetësor.
3. Vlerësimet e palëve të treta
(a) Qeveria e Republikës së Kroacisë

123. Qeveria Kroate vuri në dukje se vendi i tyre ka rregullime të ngjashme legjislative lidhur 
me lindjen në shtëpi sipas atyre që janë në fuqi në Republikën Çeke.

124. Në paraqitjen e tyre, i planifikimi lindjes në shtëpi, në kënvështrimin e të gjitha gjetjeve 
shkencore të njohura për ta, ende përbënin një alternativë më pak të sigurt krahasuar 
me lindjen e plotë në spital. Ata theksuan se Komisioni për Mjekësinë Perinatale në 
Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Kroacisë është i mendimit se spitalet janë 
vendet më të sigurta për kryerjen e lindjeve, duke u dhënë si nënës dhe të sapo lindurve 
garancitë më të mira për ruajtjen e shëndetit dhe jetës së tyre. Si e tillë, pyetja nëse shteti 
duhet të lejojë stafin e tij mjekësor të marrë pjesë në këto lindje bie brenda hapësirës së 
tij të vlerësimit, që do të thotë që secila Palë Kontraktuese duhet të jetë plotësisht e lirë 
të vendosë vetë, në bazë të vlerësimit të saj të shumë faktorëve që duhej të merreshin 
parasysh, nëse do të ofronin këtë alternativë për qytetarët e tyre apo jo. Qeveria Kroate 
pohoi se Palët Kontraktuese nuk duhet të detyrohen të parashikojnë lindjen në shtëpi 
dhe se fryma e Konventës nuk ka kërkuar që masat legjislative ose praktikat në këtë 
drejtim të zbatohen në çdo Palë Kontraktuese. Kjo, megjithatë, nuk do të thotë që një 
Palë Kontraktuese duhet plotësisht të shpërfillë faktin se një numër i konsiderueshëm i 
grave nuk ndihen rehat në një mjedis spitalor dhe se disa efekte të pafavorshme në lidhje 
me lindjen mund të lidhen me atë ndjenjë të veçantë të frikës dhe shqetësimit

125. Megjithatë, Qeveria Kroate nuk mendonte se zgjidhja e këtij problemi ishte në sigurimin 
e detyrueshëm për ofrimin e ndihmës në shtëpi. Një kompromis mund të gjendet në 
zbatimin e masave që synojnë sigurimin e një niveli më të lartë të rehatisë në spital. 
Sigurimi i një shtëpie si një mjedis spitali, mundësia e partnerit ose të afërmve të ngushtë 
që janë të pranishëm gjatë lindjes, dhomës, respektimit të dëshirave të grave shtatzëna 
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para dhe gjatë punës në lidhje me zgjedhjen e procedurave mjekësore në dispozicion dhe 
pozicionet alternative për gratë Gjatë punës ishin të gjitha mënyrat e mundshme për të 
siguruar më të mirën e të dy botëve.

126. Qeveria Kroate parashtroi se respektimi i dëshirave të grave në lidhje me aspektet e 
lartpërmendura, në kontekstin e nenit 8 të Konventës, padyshim përfshihet brenda 
kuadrit të Konventës; megjithatë, lindjet e asistuara në shtëpi nuk i përshin.
(b) Qeveria e Republikës së Sllovakisë

127. Qeveria Sllovake mbështeti plotësisht konkluzionin e Dhomës se nuk ka asnjë shkelje 
të nenit 8 të Konventës në rastin në fjalë. Në të njëjtën kohë, ata pohuan se do të ishte 
më e përshtatshme të shqyrtohej çështja nga perspektiva e detyrimeve pozitive dhe jo 
negative të shtetit.

128. Duke iu referuar Nenit 12 të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, 
Sociale dhe Kulturore, Nenit 12 të Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit ndaj Grave, Nenit 24 të Konventës për të Drejtat e Fëmijës dhe paragrafët 
15, 90 dhe 94 të Komentit të Përgjithshëm Nr. 15 (2013) në Konventën e fundit. Qeveria 
e Sllovakisë vërejti se Shtetet kishin një obligim të fortë pozitiv për të rregulluar dhe 
organizuar sistemin e tyre për sigurimin e kujdesit shëndetësor në lidhje me lindjet. Kjo 
përfshinte sigurimin e arsimit të përshtaçëm për të gjithë ofruesit e kujdesit shëndetësor 
dhe personat e tjerë të përfshirë, mbikëqyrjen dhe zbatimin e pajtueshmërisë me të drejtat 
ekzistuese mjekësore, materiale dhe njerëzore dhe standardet e tjera relevante dhe në 
këtë kontekst, funksionimin e një sistemi për monitorim të vazhdueshëm dhe rishikimin 
e këtyre standardeve. Megjithatë, qëllimi duhet të jetë për të siguruar mbrojtjen dhe 
gëzimin e të drejtës për jetën dhe shëndetin e gruas, si dhe të fëmijës.

129. Qeveria Sllovake ishte e vetëdijshme e të detyrimeve pozitive të Shtetit për të mbrojtur 
jetën dhe shëndetin e fëmijës dhe për t’i dhënë fëmijës standardin më të lartë të arritshëm 
të kujdesit shëndetësor dhe përgjegjësitë e ndërlidhura. Sipas mendimit të tyre, mund 
të mos jetë e mundur të plotësohet ky detyrim në rastin e lindjeve në shtëpi. Sipas 
rregullimeve ligjore Sllovake, ofruesit e kujdesit shëndetësor ishin të detyruar të kishin 
qasje në pajisjet materiale dhe teknike të përcaktuara në rregullat përkatëse. Mamitë 
e kualifikuara kishin të drejtë të ndihmonin individualisht në institucionet e kujdesit 
shëndetësor vetëm në rastin e një lindje fiziologjike gjatë së cilës kërkohej episiotomi. 
Lindjet në shtëpi sillnin rreziqe për nënën dhe fëmijën, të cilat nuk mënjanohen nga 
pajisjet bazë të disponueshme në shtëpi.

130. Qeveria Sllovake vuri në dukje se meqenëse shkalla e lindjeve jashtë institucioneve 
të kujdesit shëndetësor në Republikën Sllovake arriti në 0.36% (198 lindje) sipas të 
dhënave më të fundit (nga viti 2013), nuk ishte e mundur të bëhej një vlerësim statistikor 
i shkallës së sigurisë së kësaj mënyre të lindjes. Statistikat nga vendet e Evropës 
Perëndimore ku u lejua lindja në shtëpi treguan se një pjesë e konsiderueshme e lindjeve 
të tilla kërkonin transportim në spital - për shembull, në Gjermani në vitin 2013, deri në 
11.3% të lindjeve në shtëpi kishte kërkuar transferim në spital gjatë lindjes dhe në 0.1% 
të rasteve kur fëmija kishte lindur gjatë transferimit.

131. Për më tepër, shumica e lindjeve nuk kanë vazhduar sipas planit dhe mund të ketë 
rrethana të paparashikueshme dhe mundësinë e një kërcënimi akut për shëndetin dhe 
jetën e nënës dhe fëmijës. Ishte e pamundur të parashikohet nëse një shtatzani do të 
përfundonte me një lindje natyrore ose do të kërkonte ndërhyrje të shpejtë ose kirurgji 
emergjente. Lindja ishte në të gjitha rastet një proces dinamik i cili mund të bëhej i 
komplikuar në çdo fazë, me një kërcënim të drejtpërdrejtë për jetën e fetusit dhe 
natyrisht gruan në punë. Asnjë nga këto komplikime nuk mund të zgjidhet në shtëpi, siç 
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është vërtetuar nga lindjet me pasoja të përhershme, qoftë për fëmijën ose për nënën. 
Problemet si hypoxia akute për fëmijën, ose embolizmi ose gjakderdhja për nënën, nuk 
mund të trajtohen jashtë institucioneve të kujdesit shëndetësor. Një prirje e mëtejshme 
që ishte lënë pas dore ishte mosha vazhdimisht në rritje e nënave dhe ndërlikimet që 
lidhen me këtë. Sipas statistikave të lëshuara nga Qendra Kombëtare për Informata 
Shëndetësore, në Republikën Sllovake në vitin 2013, 6,292 të porsalindur kishin kërkuar 
kujdes shëndetësor në institucionet e specializuara neonatale; me fjalë të tjera, rreth një 
në çdo tetë deri në nëntë fëmijë të porsalindur kishin kërkuar kujdes special intensiv 
shëndetësor.

132. Sa i përket vlerësimit të gjerë të Shtetit në këtë fushë, Qeveria Sllovake pranoi se një 
qasje e humanizuar ishte e preferueshme gjatë lindjes dhe në rast të ndonjë ndryshimi 
në rrethanat e lindjes, por theksoi se kjo ishte e mundur vetëm në institucionet e kujdesit 
shëndetësor. Ishte e pashmangshme të theksohet nevoja për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve, mundësia e tyre për të jetuar dhe e drejta e tyre për shëndetin, të gjitha të cilat 
zvogëlohen gjatë lindjes jashtë një institucioni shëndetësor. Pjesa më e madhe e grave që 
vendosin për të lindur në një mjedis të brendshëm kanë të bëjnë me nevojën për intimitet, 
mundësinë për të zgjedhur metodën dhe pozicionin e lindjes dhe për të refuzuar lloje 
të veçanta të ndërhyrjes mjekësore gjatë lindjes së fëmijës, nevoja për praninë e një 
personi të afërt me ta, dhe rëndësinë e mos ndarjes nga fëmija. Qeveria sllovake vuri 
në dukje në këtë drejtim se Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës 
kërkoi që Shtetet të mbështesin Iniciativën Spitalore Miqësore të Nënës dhe Foshnjës 
(MBFHI), ku OBSH dhe UNICEF kishin përcaktuar kriteret për maternitetin dhe njësitë 
e reja të shëndetit - institucionet e kujdesit. Ndërsa bashkëpunonte me organizatat e 
lartpërmendura, Republika Sllovake që nga viti 1996 ka zbatuar projekte cilësore për 
kujdesin perinatal, duke përfshirë mbështetjen për lindjen natyrale, një sjellje ndaj 
infermerimit për të porsalindurit dhe nënat, mbështetjen për ushqyerjen me gji dhe 
theksin mbi pandashmërinë e lidhjes nënë fëmijë. Çdo ofrues i kujdesit shëndetësor 
duhet të jetë përgjegjës për sigurimin e standardit më të lartë të humanizimit të lindjes. 
Disa ofrues kishin rindërtuar institucionet e kujdesit shëndetësor në mënyrë që të ofrojnë 
metoda alternative të lindjes, për shembull pozicioni vertikal i lindjes ose lindja në ujë; 
për të përshtatur rregullimet e lindjes me kërkesën e nënës; dhe të ofrojnë dhoma të 
ndara që lejojnë bashkëshortin ose anëtarët e tjerë të familjes të jenë të pranishëm gjatë 
lindjes dhe gjatë qëndrimit në institucionin. Kontakti i menjëhershëm midis nënës dhe 
të porsalindurit pas lindjes duhet të sigurohet në çdo dhomë të lindjes dhe ishte një 
parakusht për MBFHI. Nga pikëpamja e mbështetjes me gji, MBFHI u konsiderua në 
Bashkimin Evropian për të përbërë një model të praktikave më të mira në lidhje me 
kujdesin për nënën dhe të porsalindurin pas lindjes. Ndër të tjera, kërkoi që fëmija i 
sapolindur, i tharë një herë, të vendoset në trupin e nënës brenda gjysmë ore pas lindjes, 
ndërsa të porsalindurit dhe nënës t’u jepet mundësia të jenë së bashku për ushqyerjen 
me gji “sipas kërkesës”.

133. Qeveria Sllovake ka pohuar se kjo qasje ndaj lindjeve, e cila ishte e ngjashme me atë të 
miratuar në Republikën Çeke, ishte në përputhje me idenë e respektit dhe mbështetjes 
aktive për të drejtat e grave në lidhje me lindjet. Në të njëjtën kohë, ata pranuan 
plotësisht të drejtat e fëmijëve që rrjedhin nga instrumentet ndërkombëtare, me synimin 
për të arritur një ekuilibër ndërmjet interesave të nënës dhe fëmijës së saj dhe interesit të 
shoqërisë në ruajtjen e shëndetit dhe mirëqenies së tyre.
(c) Kolegji Mbretëror i Mamive

134. Kolegji Mbretëror i Mamive deklaroi se ishte organizata e vetme profesionale dhe 
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sindikata e Mbretërisë së Bashkuar e drejtuar nga mamitë për mamitë. Objektet e saj 
ishin të promovonin dhe avanconin artin dhe shkencën e mamive dhe të promovonin 
efektivitetin dhe të mbronin interesat e anëtarëve të saj.

135. Ajo kishte mbajtur një qëndrim në përputhje më sigurinë e lindjes në shtëpi, gjë që e 
konsideronte një zgjedhje të sigurt për gratë me shtatzëni të pakomplikuara.

136. Sipas politikës aktuale të qeverisë, të gjitha spitalet në Mbretërinë e Bashkuar pritej të 
ofronin një mundësi për lindje në shtëpi dhe gratë kishin të drejtë të vetë-referoheshin 
në shërbimet e lindjes në zonën e tyre. Në interpretimin e ligjit të përbashkët, gjykatat 
kombëtare kishin zhvendosur qasjen e tyre ndaj neglizhencës klinike për të theksuar se 
gratë ishin përgjegjëse për marrjen e vendimeve në lidhje me kujdesin e lindjes që ata 
morën. Rregullatori Kombëtar i Mamive, Këshilli i Infermierisë dhe Mamisë, kishte 
pranuar se gratë nuk mund të detyroheshin të lindnin në spital kundër dëshirave të tyre. 
Prandaj, ishte pranuar që mamitë kishin një detyrë profesionale të kujdesit për të marrë 
pjesë në gratë që lindnin jashtë spitalit.

137. Lindjet në shtëpi nuk ishin të rregulluara shprehimisht nga legjislacioni kombëtar: 
aftësia e mamive për t’u kujdesur për gratë në shtëpi ishte një pjesë e nënkuptuar e 
kompetencës së tyre të përgjithshme dhe çdo kujdes që ata ofruan, pavarësisht nga 
vendosja në të cilën ato ofruan, i ishte nënshtruar shqyrtimit nga rregullatori profesional 
dhe ligji i përgjithshëm. Rregullat që drejtojnë praktikat specifike të lindjeve në shtëpi 
janë përcaktuar nga organi përkatës rregullator dhe punëdhënësi i mamive.

138. Kolegji Mbretëror i Mamive pohoi se pasojat e mëposhtme ndaloheshin rrjedhin nga 
ndalimi i ndihmës së mamive në lindjen në shtëpi: (i) lindja në shtëpi pa ndonjë ndihmë 
të trajnuar do të shkaktonte rreziqe për shëndetin e grave dhe foshnjave; (ii) pasi nuk 
kishte rregullim të kualifikimeve dhe kompetencave të ndihmësve të lindjes në shtëpi, 
gratë mund të ndihmoheshin nga një mjek i pa trajnuar i lindjes i cili nuk ishte subjekt i 
ndonjë kontrolli rregullator; (iii) do të ishte disincentiv për t’u transferuar në spital, nëse 
komplikimet lindnin gjatë lindjes, sepse mamia ose kujdestari tjetër mund të raportohen 
tek autoritetet; (iv) transferimi në spital në rast urgjence do të pengohej nga mungesa 
e procedurave të duhura të referimit dhe mbajtjes së shënimeve dhe spitali nuk do të 
kishte asnjë evidencë për historinë obstetrike të gruas, progresin e punës ose natyrën e 
ndonjë ndërlikimi; dhe (v) lindja në shtëpi do të bëhet e stigmatizuar dhe stafi i spitalit 
shpesh do të trajtojë gratë që transferohen nga shtëpia me dyshim dhe mosrespektim dhe 
mund të vonojnë kujdesin urgjent.
(d) Grupi i Studiuesve Ndërkombëtarë i Shoqatës Botërore të Mjekësisë Parientale

139. Shoqata Botërore e Mjekësisë Perinatale dhe Akademia Ndërkombëtare e Mjekësisë 
Perinatale përfshihen në liderët e tyre shkencorë dhe klinikë të anëtarësimit në kujdesin 
mjekësor të grave shtatzëna, pacientëve fetale dhe neonatale. Grupi Ndërkombëtar i 
Studimeve kishte filluar punën e tij shkencore mbi lindjen e planifikuar në shtëpi në 
vitin 2013.

140. Ata deklaroi se sipas rezultateve të studimeve të saj, lindja e planifikuar e shtëpisë 
përfshinte rreziqe të panevojshme, të parandalueshme për të porsalindurin dhe nënën. 
Një grua shtatzënë që vazhdoi shtatzëninë e saj për të liruar detyrimet etike ndaj fetusit 
të saj dhe fëmijës së shpejti për të lindur për të zgjedhur një vend për lindje që nuk 
ishte e panevojshme e rrezikshme. Prandaj, autonomia e saj u kufizua në mënyrë të 
justifikueshme nga detyrime të tilla etike.

141. Në lidhje me gjetjet e paraqitura në deklaratën e përbashkët të Kolegjit Mbretëror të 
Obstetërve dhe Gjinekologëve dhe Kolegjit Mbretëror të Mamive, për faktin se lindja e 
planifikuar në shtëpi ishte “mundësi e sigurt për shumë gra”, ndërhyrja e palës së tretë 
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argumentoi se ky përfundim nuk i rezistoi shqyrtimit të afërt për lindjen e planifikuar 
të shtëpisë pa qasje të menjëhershme në kujdesin spitalor. Rregullime të tilla ishin të 
pashmangshme në rrezik për transport në spital. Për më tepër, përqindja e vdekshmërisë 
perinatale është raportuar të jetë më shumë se tetë herë më e lartë kur është përdorur 
transporti nga shtëpia në një njësi obstetrike. Vonesa e pashmangshme e përfshirë 
në sistemet më të mira të transportit nga shtëpia në spital dhe madje nga puna dhe 
shpërndarja në sallën e operacionit rezultoi në rritjen e rreziqeve të vdekshmërisë dhe 
morbiditetit për të porsalindurin dhe nënën.

142. Grupi Ndërkombëtar i Studiuesve përmendi traditën e gjatë në Holandë për lindjen 
e organizuar në mënyrë optimale në shtëpi, me mami të trajnuar mirë dhe një sistem 
transporti me distanca të shkurtra ndaj spitaleve. Megjithatë, 49% e primiparous dhe 
17% e grave multiparous u transportuan gjatë punës. Treguesit më të shpeshtë ishin 
nevoja për lehtësim dhimbjeje dhe punë të zgjatur.

143. Lindja e planifikuar në shtëpi shpesh nuk e ka përmbushur idenë e saj, domethënë 
kënaqësinë e pacientit të përmirësuar. Përgjegjësia profesionale kërkoi që mjekët dhe 
mamitë e spitalit të marrin masa për të përmirësuar kënaqësinë e pacientit, duke krijuar 
ambiente për lindjet në shtëpi, të cilat ishin të pajisura në mënyrë të përshtatshme jo 
vetëm për të siguruar sigurinë e pacientit, që ishte përgjegjësia kryesore profesionale, 
por edhe për të siguruar kënaqësinë e pacientit. Një grua shtatzënë me të vërtetë kishte 
të drejtën e vendosjes dhe kontrollit të asaj që ndodh me trupin e saj gjatë shtatëzanisë 
dhe lindjes. Megjithatë, një pikëpamje më e përshtatshme klinikisht ishte se mjeku ose 
mamia kishte një detyrim të pavarur, si çështje të integritetit profesional, për të mbrojtur 
pacientët shtatzëna, fetale dhe neonatale. Roli i tyre ishte identifikimi dhe paraqitja e 
alternativave mjekësore të arsyeshme për menaxhimin e shtatzënisë, me fjalë të tjera 
menaxhimi klinik për të cilin kishte një bazë të provave të përfitimit klinik neto.

144. Pacienti kishte të drejtën të zgjidhte nga alternativat mjekësore të arsyeshme. Nëse ajo i 
refuzoi të gjithë dhe gjithashtu mbeti pacient, atëherë refuzimi i saj nuk ishte një ushtrim 
i thjeshtë i një të drejte negative për mosndërhyrje. Refuzimi i saj ishte më kompleks, 
duke u shoqëruar me një të drejtë pozitive për shërbimet e mjekëve dhe burimeve të 
organizatave të kujdesit shëndetësor dhe shoqërisë. Insistimi për zbatimin e të drejtave 
të pakufizuara të grave shtatzëna për të kontrolluar vendin e lindjes ishte një gabim etik 
dhe prandaj nuk kishte vend në mjekësinë profesionale perinatale.

145. Në përfundim, lindja e planifikuar në shtëpi nuk ishte në përputhje me integritetin 
profesional sepse rreziqet e saj në rritje ishin të parandalueshme nga lindja e planifikuar 
në spital. Gratë shtatzëna nuk kishin liri absolute për të përcaktuar vendin e lindjes, 
sepse kishin një detyrim etik ndaj fëmijës që do të lindte për të mbrojtur interesat e 
shëndetit të tij. Ky detyrim nuk mund të përmbushej nga lindja e planifikuar në shtëpi, 
por mund të përmbushej me lindjen e planifikuar të spitalit. Parimi i parandalimit 
justifikoi zvogëlimin e rreziqeve për të prekurit kur barrat e kësaj vepre ishin minimale. 
Pacientët e planifikuar në lindje të spitalit i mbrojtur nga fetusi dhe neonatat nga rreziqet 
e lindjes së planifikuar në shtëpi, nga të cilat rreziqet nuk mundën të mbronin veten. 
Barrat mbi gratë shtatzëna të lindjes së planifikuar në spital ishin minimale. Prandaj, 
lindja e planifikuar në shtëpi nuk ishte në përputhje me parimin parandalues.
(e) Unioni Çek i Mamive (Unie porodních asistentek – UNIPA)

146. UNIPA deklaroi se ishte një organizatë profesionale e lidhur me mamitë e pavarura.
147. Në fillim, ai përshkroi organizatat profesionale për mamitë në Republikën Çeke. Përveç 

UNIPA-s, e cila mblodhi mamitë dhe studentët e universitetit të mamive në Republikën 
Çeke, ka qenë Konfederata Çeke e Mësuesve (Česká konfederace porodních asistentek 
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- ČKPA), e cila grupoi mamitë në grupe të caktuara sipas rajonit. Këto dy organizata 
bashkëpunuan ngushtë për të zhvilluar dhe promovuar mamitë në Republikën Çeke, si 
një model i zbatueshëm i kujdesit shëndetësor të lindjes. Ekziston edhe Shoqata Çeke 
e Mamive (Česká společnost porodních asistentek - ČSPA), një organizatë e themeluar 
në vitin 2014 dhe mblodhi së bashku profesionistë të tjerë mjekësorë dhe paramedikë.

148. UNIPA pohoi se ofrimi i kujdesit të bazuar në mamatë ishte shprehimisht i ndaluar me 
ligj në lidhje me lindjet në shtëpi dhe se kujdesi i tillë ishte gjithashtu i ndaluar në zyrat 
e mamive dhe në qendrat e lindjes për shkak të kërkesave të tepërta teknike të vendosura 
nga legjislacioni dytësor. Si rezultat i qasjes së shtetit dhe praktikës së spitaleve, mamitë 
nuk mund të ndihmonin ligjërisht në lindjen jashtë spitaleve. Për më tepër, pasi që shteti 
lejoi vetëm për modelin obstetrik të kujdesit, një mami që dëshironte të ofronte ndihmë 
gjatë lindjes së fëmijës, duhet ta bënte këtë në një spital në përputhje me atë model, duke 
iu nënshtruar rregullave obstetrike, me nevojën për udhëzime paraprake nga një mjek 
dhe Nën mbikëqyrje. Në raste të tilla, mami gjithashtu duhej të ishte në marrëdhënie 
pune me spitalin. Një sistem i tillë në thelb i pengonte mamitë që të sigurojnë kujdesin 
e bazuar në mamitë dhe kryerjen e detyrave ligjore të një mami.

149. UNIPA vërejti se nga 6,000 mami të kualifikuar dhe të licencuar në vend, asnjërit prej 
tyre nuk iu dha një licencë teknike që i autorizonte ata për të kryer gamën e plotë të 
detyrave të mamive, duke përfshirë ndihmën në lindjen e fëmijës. Rrjedhimisht, asnjë 
mami nuk ishte licencuar nga shteti për të kryer detyrat e lidhura me lindjen e fëmijës në 
mënyrë të pavarur dhe pa udhëzime paraprake nga një mjek. Përveç kësaj, megjithëse 
nga një pikëpamje thjesht ligjore dhe teknike ekzistenca e qendrave të lindjes nuk ishte 
aktualisht e kufizuar, kërkesat ekstensive në aspektin e burimeve teknike, materiale dhe 
njerëzore e eliminuan në mënyrë efektive këtë mundësi. Në fakt, kishte një përpjekje për 
të regjistruar një qendër lindjeje në Brno, por megjithëse kishte për qëllim të ndodhej 
në afërsi të një spitali lokal, përgjigja e autoritetit publik përkatës kishte qenë negative.

150. Për shkak të monopolit që gëzojnë mjekët në fushën e kujdesit shëndetësor të lindjes, 
sistemi i kujdesit shëndetësor në tërësi nuk ka arritur të bëjë dallimin midis kujdesit 
primar dhe sekondar për nënën dhe fëmijën. Dështimi për të dalluar mes këtyre niveleve 
të kujdesit domosdoshmërisht çoi në sigurimin e një forme të standardizuar të kujdesit 
për të gjitha nënat, pa reflektuar nevojat e tyre të veçanta. Si rezultat, sistemi nuk arriti të 
bënte dallimin midis nënave me rrezik të ulët spontan, lindjet e të cilave ishin parashikuar 
në mënyrë të arsyeshme për të mos qenë të komplikuara, dhe nënat, shtatëzania e të 
cilëve tregonte ekzistencën e kushteve patologjike.

151. UNIPA më vonë tërhoqi vëmendjen e Gjykatës për mungesën e ndonjë standardi 
profesional kombëtar të kujdesit të mamive, një fakt që, në veçanti, u ekspozoi mamive 
rreziqe më të larta sa i përket përgjegjësisë së tyre profesionale, si në çështjet civile 
ashtu dhe në ato penale. Duke iu referuar dy shembujve të procedurave penale kundër 
mamive, ajo pohoi se megjithëse ishin gjetur të pafajshëm, reputacioni i tyre, si dhe ajo 
e mamisë, kishin pësuar dëmtime të pariparueshme.

152. Ndërhyrësi si palë e tretë më në fund pretendoi se nuk ishin mbledhur të dhëna 
statistikore të qëndrueshme nga shteti lidhur me praktikat në spitale të veçanta 
dhe lindjet jashtë objekteve mjekësore. Sipas mendimit të ndërhyrësit, kjo e kufizoi 
zgjedhjen e disponueshme për nënat e ardhshme në lidhje me vendin e lindjes. Për më 
tepër, nuk kishte metoda gjithëpërfshirëse për informimin e nënave të ardhshme lidhur 
me kujdesin shëndetësor të ofruar nga autoritetet publike në lidhje me lindjen e fëmijës. 
Prandaj gratë nuk ishin në dijeni të mundësive të tyre të ndryshme gjatë shtatëzanisë dhe 
lindjes. Informacion i tillë ishte i arritshëm vetëm në kurset para lindjes që ishin subjekt 
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i një tarife.
(f) Avokati i Popullit (Veřejná ochránkyně práv)

153. Avokati i Popullit (Ombudsman) deklaroi se roli i saj ishte kryesisht për të mbrojtur 
personat nga sjellja që ishte e paligjshme ose në ndonjë mënyrë të pahijshme, dhe nga 
mosveprimi nga ana e autoriteteve dhe organeve të tjera publike (me fjalë të tjera, të 
shqyrtojmë dhe inspektojnë administratën publike). Në të njëjtën kohë, Avokati i 
Popullit veproi si organi kombëtar i barazisë (organi kombëtar për trajtim dhe mbrojtje 
të barabartë nga diskriminimi) në bazë të direktivave relevante të Bashkimit Evropian 
(nr.2000/43/KE, datë 29 qershor 2000, që zbaton parimin e trajtimit të barabartë midis 
personave pavarësisht nga origjina racore ose etnike dhe nr.2000/78/KE e 27 nëntorit 
2000 për krijimin e një kuadri të përgjithshëm për trajtimin e barabartë në punësim 
dhe profesion). Avokati i Popullit gjithashtu realizoi vizita sistematike të vendeve ku 
personave ju kufizuan në liritë e tyre (në bazë të Protokollit Opsional të Konventës 
kundër Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Mizor, Çnjerëzor ose Poshtërues) dhe 
monitoruan kthimet e detyruara ose dëbimet e të huajve sipas Direktivës nr. 2008/115/
EC të datës 16 dhjetor 2008 mbi standardet dhe procedurat e përbashkëta në Shtetet 
Anëtare për kthimin e shtetasve të vendeve të treta që qëndrojnë në mënyrë të paligjshme.

154. Mbrojtësi publik i paraqiti Gjykatës një pasqyrë të rasteve të referuara atij, pa dhënë 
asnjë të dhënë statistikore.

155. Kategoria e parë e ankesave kishte të bënte me procedurat gjatë punës dhe lindjes në 
një institucion mjekësor, të cilin gratë në fjalë e kishin përshkruar si mungesë dinjiteti 
dhe privatiteti. Më konkretisht, disa gra u ankuan për lloje të caktuara të ndërhyrjes që u 
kryen pa pëlqimin e tyre, detyrimin për të paguar një tarifë për praninë e ndihmëseve të 
tyre, mbipopullimin në dhomën e lindjes dhe mosrespektimin e dëshirave të tyre lidhur 
me mundësinë për të ngrënë dhe pirë për të lëvizur ose për të zgjedhur për pozicionet 
specifike të lindjes në ose jashtë shtratit. Disa ankesa kishin të bënin me monitorimin e 
vazhdueshëm të fëmijës së palindur, ndarjen e nënës nga fëmija menjëherë pas lindjes 
ose në dyzet e tetë orë pas lindjes dhe mosrespektimin e planit të lindjes të paraqitur 
nga nëna.

156. Kategoria e dytë e ankesave të shqyrtuara nga Avokati i Populli kishin të bënin me 
pamundësinë e ofrimit të shërbimeve jashtë institucionit mjekësor me asistencë 
profesionale dhe dykuptimësinë e rregullave ligjore që rregullojnë lindjen në shtëpi.

157. Ankesa e parë për llogari të saj ishte pranuar nga Mbrojtësi Publik në vitin 2003. Gruaja 
në fjalë ishte ankuar se ishte e pamundur të lindte një fëmijë jashtë një institucioni 
mjekësor me ndihmën e një mamie dhe se shërbimet e mamive nuk u rimbursoheshin 
nga fondi publik i sigurimeve shëndetësore. Rezultati i kësaj ankese nuk është shpallur. 
Avokati i Popullit vuri në dukje se edhe pse ligji Çek nuk e ndalonte shprehimisht ofrimin 
e lindjes jashtë një institucioni mjekësor, kjo mundësi praktikisht ishte përjashtuar me 
dekretin Nr. 92/2012 të Ministrisë së Shëndetësisë. Ai theksoi se kërkesat ligjore për 
pajisjet minimale në objektet mjekësore dhe në qendrat e kujdesit shtëpiak nuk mund të 
zbatoheshin në parim në një mjedis të lindjes në shtëpi ose në ndonjë mjedis tjetër. Ai 
vërejti se dhomat e lindjes që plotësonin kushtet e përcaktuara me legjislacionin ishin 
të vendosura ekskluzivisht në mjediset e kujdesit shëndetësor. Avokati i Popullit vuri 
në dukje në lidhje me këtë që disa nëna që do të kishin qenë të mjaftueshme nëse lindja 
në institucionin mjekësor ishte kryer “vetë” nga mamia e tyre. Megjithatë, lehtësirat 
mjekësore lejuan vetëm që lindjet të bëheshin nga mamitë me të cilët kishin lidhur një 
marrëveshje dhe shpesh marrëveshjet e tilla nuk ishin të realizueshme.

158. Kategoria e tretë e ankesave tek Avokati i Popullit ka pasur vështirësi administrative 
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me të cilat përballen prindërit e një fëmije të lindur jashtë një institucioni shëndetësor. 
Në shumë raste ishte e vështirë të merrej një çertifikatë lindjeje ose ndihmë prindërore.

159. Së fundi, Avokati i Popullit vuri në dukje se kishte pasur disa ankesa nga mamitë lidhur 
me rregulloret ligjore të cilat në praktikë kishin bërë të pamundur të ndihmonin dhe të 
kryenin një lindje jashtë një institucioni mjekësor.

C. Vlerësimi i Gjykatës

1. Zbatimi i Nenit 8 të Konventës
160. Në rastin konkret, aplikantët formuluan ankesën e tyre sipas Nenit 8 të Konventës dhe 

Qeveria nuk e kontestoi zbatimin e kësaj dispozite në procedurat para Dhomës së Madhe.
161. Gjykata vëren se aplikantët kërkuan të ndihmoheshin nga një mami gjatë një lindjeje në 

shtëpi. Çështja që del në rastin konkret është pra nëse e drejta për të përcaktuar rrethanat 
në të cilat bëhet lindja është brenda objektit të Nenit 8 (shih gjithashtu paragrafin 74 të 
aktgjykimit të Dhomës).

162. Dhoma e Madhe konfirmon se koncepti i “jetës private” është i gjerë (shih paragrafin 73 
të aktgjykimit të Dhomës). Ajo përsërit në këtë drejtim se në rastin e Odièvre k. Francës 
[GC], nr. 42326/98, § 29, KEDNJ 2003-III), Gjykata u shpreh se “lindja”, dhe në veçanti 
rrethanat në të cilat një fëmijë lind, është pjesë e jetës private të një fëmije dhe më pas të 
të rriturve, të garantuar me Nenin 8 të Konventës”. Për më tepër, në rastin e Ternovszky, 
përmendur më lart, § 22, ajo ka konstatuar se “rrethanat e lindjes së pandjeshme janë 
pjesë e jetës private të individit për qëllimet e kësaj dispozite”.

163. Gjykata konstaton se, përderisa Neni 8 nuk mund të interpretohet si dhënie e të drejtës për 
të lindur në shtëpi si i tillë, fakti që është e pamundur që në praktikë gratë të ndihmohen 
kur lindin në shtëpinë e tyre private janë brenda fushëveprimit të së drejtës së tyre për 
respektimin e të drejtës për jetë private dhe në përputhje me Nenin 8. Në të vërtetë, 
lindja është një moment unik dhe delikatë në jetën e një gruaje. Ajo përfshin çështjet 
e integritetit fizik dhe moral, kujdesit mjekësor, shëndetit riprodhues dhe mbrojtjes së 
informacionit të lidhur me shëndetin. Këto çështje, duke përfshirë zgjedhjen e vendit të 
lindjes, janë krejtësisht të lidhura me jetën private të gruas dhe janë brenda fushëveprimit 
të këtij koncepti për qëllimet e Nenit 8 të Konventës.
2. Nëse çështja duhet të shqyrtohet nga pikëpamja e detyrimeve negative ose pozitive 

të Shtetit
164. Palët nuk pajtohen nëse çështja duhet të shqyrtohet në lidhje me ndërhyrjen në të drejtat 

e ankuesve sipas Nenit 8 të Konventës ose nga këndvështrimi i detyrimeve pozitive ndaj 
Shtetit për të mbrojtur të drejtat e ankuesve. Çështja kryesore në këtë rast mund të shihet 
si një shkurtim i së drejtës së aplikantëve për të zgjedhur rrethanat e lindjes, që duhet të 
analizohet si një ndërhyrje në të drejtën e tyre për respektimin e jetës së tyre private ose 
si një dështim nga ana e shtetit për të siguruar një kuadër rregullator të përshtatshëm për 
sigurimin e të drejtave të personave në situatën e kërkuesve, për t’u analizuar në lidhje 
me detyrimin pozitiv të shtetit për të siguruar respektimin e jetës së tyre private (shih, 
mutatis mutandis, Hristozov dhe të tjerët, cituar më sipër § 117).

165. Duke marrë parasysh natyrën dhe përmbajtjen e ankesave të aplikanteve, Dhoma 
e Madhe e konsideron të përshtatshme, siç bëri Dhoma, t’i drejtohet këtij rasti si një 
ndërhyrje në të drejtën e aplikantëve për të përfituar nga asistenca e mamive gjatë 
dhënies së lindjes në shtëpi, për shkak të kërcënimit të sanksioneve për mamitë, të cilët 
në praktikë u penguan të ndihmonin aplikantet nga veprimi i ligjit. Në ndonjë rast, siç 
ka theksuar Gjykata, parimet e zbatueshme në lidhje me arsyetimin sipas Nenit 8 § 2 
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janë gjerësisht të ngjashme pavarësisht nga qasjet analitike të adoptuara (shih S.H dhe 
të tjerët k. Austrisë [GC], nr. 57813/00, § 88, ECHR 2011, me referenca të mëtejshme).

166. Për të përcaktuar nëse kjo ndërhyrje ka shkaktuar një shkelje të Nenit 8 të Konventës, 
Gjykata duhet të shqyrtojë nëse ajo ishte e justifikuar sipas paragrafit të dytë të atij Neni, 
dmth nëse ndërhyrja ishte “në përputhje me ligjin” dhe “e nevojshme në një shoqëri 
demokratike” “për ndjekjen e njërit prej qëllimeve legjitime” të përcaktuara në nenin 8.
3. A ishte ndërhyrja në përputhje me ligjin?

167. Gjykata përsërit se një ndërhyrje e kundërshtuar duhet të ketë disa baza në ligjin vendas, 
cili ligj duhet të jetë në mënyrë adekuate të arritshme dhe të formulohet me saktësi të 
mjaftueshme për të mundësuar qytetarin që të rregullojë sjelljen e tij ose të saj, nëse ai 
është në gjendje - nëse ka nevojë me këshilla të përshtatshme - të parashikojnë, në një 
shkallë që është e arsyeshme rrethanat, pasojat që mund të sjellë një veprim i caktuar 
(shih A, B dhe C k. Irlandës, përmendur më lart, § 220, me referenca të mëtejshme).

168. Në rastin konkret nuk ishte e diskutueshme ndërmjet palëve se dispozitat ligjore vendase 
që siguronin bazën ligjore për ndërhyrjen e kundërshtuar ishin të qasshme për aplikuesit. 
Gjykata nuk sheh arsye që të mos pajtohet me palët për këtë.

169. Në lidhje me parashikueshmërinë e tyre, Gjykata së pari vëren se lindja në shtëpi nuk 
është e ndaluar nga sistemi ligjor Çek. Më tej vëren se kujdesi shëndetësor në aktin 
e institucioneve të kujdesit shëndetësor privat, i cili ishte në fuqi kur zonja Dubská 
lindi fëmijën e saj të dytë në prill 2011, rregulloi institucionet private të kujdesit 
shëndetësor dhe parashihte sanksione për çdo ofrues të kujdesit shëndetësor të cilët 
shkelin aktin, duke mos specifikuar sasinë e gjobës që mund të vendoset. Ligji i dha 
mundësi Ministrinë së Shëndetësisë për të përcaktuar kërkesat teknike dhe materiale 
për pajisjet në institucionet e kujdesit shëndetësor. Kjo është bërë me anë të Dekretit nr. 
221/2010, i cili hyri në fuqi më 1 shtator 2010 dhe përcaktoi kushtet e hollësishme për 
t’u zbatuar në mënyrë të pavarur, për të praktikuar profesionin e mamisë në mënyrë të 
pavarur, duke identifikuar ndër të tjera tri kategori të mundshme të vendeve të punës për 
mamitë: vendet e punës ku nuk është lejuar lindja, vendet e punës ku lejohej lindja, dhe 
vendet e kontaktit të punës të cilat duhej të ishin të pajisura me orenditë e përshtatshme 
për një mami dhe një telefon celular. Dekreti gjithashtu përkufizoi përmbajtjen e 
çantës së mamive (shih paragrafët 43-46 më lart). Në të njëjtën kohë, Akti i Profesionit 
Paramedik, i cili ishte në fuqi në kohën e lindjes së të dy aplikanteve dhe ende është në 
fuqi, përcaktoi kërkesat për praktikën e pavarur të profesionit të mamisë, duke i dhënë 
mundësi Ministrisë së Shëndetësisë për të përcaktuar aktivitetet e mamive. Kjo është 
bërë me anë të Dekretit nr. 424/2004, më vonë zëvendësohet me Dekretin nr. 55/2011, 
të cilat të dyja përcaktojnë se mamitë mund të kryejnë vetë aktivitete, siç janë kryerja e 
lindjeve natyrale, përfshirë episiotominë nëse është e nevojshme.

170. Akti i Shërbimeve Mjekësore hyri në fuqi pak para se zonja Krejzová të lindte fëmijën 
e saj të tretë në maj 2012. Ajo shfuqizoi si Aktin e Kujdesit Shëndetësor dhe Aktin e 
Institucioneve Private të Kujdesit Shëndetësor dhe Dekretin nr. 221/2010. Ai specifikonte 
se një person mund të ofronte shërbime të kujdesit shëndetësor vetëm nëse posedonte 
licencën përkatëse, përveç në situata të veçanta. Institucionet e kujdesit shëndetësor 
të përmendura në licencë duhej të ishin të pajisura në mënyrë të përshtaçme në lidhje 
me shërbimet e ofruara, siç përcaktohet në një urdhër që do të lëshohet nga Ministria e 
Shëndetësisë. Një person që ofronte kujdes shëndetësor ndryshe nga sa ishte në pajtim 
me ligjin, mund të dënohej me gjobë për shkeljen e aktit i cili gjithashtu përcaktonte një 
numër sanksionesh konkrete. Pajisjet e domosdoshme që duhej të ishin në dispozicion 
për mamitë në vendet ku ata duhej të ndihmonin me dërgesat u përshkruan në detaje 
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në Dekretin nr. 92/2012, e cila tregoi, inter alia, tre kategori të ndryshme të vendeve të 
punës për mamitë, përkatësisht vendet e punës ku nuk u lejohej lindja, vende pune ku 
lejohej lindja dhe vendet e kontaktit për kujdesin infermieror në lidhje me gjinekologjinë 
dhe lindjen (shih gjithashtu paragrafin 82 të Aktgjykimi i Dhomës).

171. Gjykata pranon se përderisa mund të ketë pasur dyshime në lidhje me qartësinë e 
dispozitave të caktuara legjislative në fuqi në kohën përkatëse, aplikantet megjithatë 
ishin të afta - nëse duhet të kenë këshilla të përshtatshme - të parashikojnë në një shkallë 
që ishte e arsyeshme në rrethanat shtëpitë private nuk ishin në gjendje të plotësonin 
kërkesat në lidhje me pajisjet e renditura në mënyrë të njëpasnjëshme në të dyja 
instrumentet e mësipërme të legjislacionit dytësor dhe se si pasojë, dispozitat në fjalë 
nuk lejonin që një profesionist shëndetësor të ndihmonte në lindjen e planifikuar në 
shtëpi. Rrjedhimisht, ndërhyrja e kundërshtuar ishte në përputhje me ligjin.
4. A ishte ndërhyrja në përputhje me ligjin? 

172. Gjykata konsideron, në kundërshtim me ankuesit, se nuk ka arsye për të dyshuar se 
politika e shtetit Çeke për inkurajimin e lindjeve në spital, siç pasqyrohet në legjislacionin 
kombëtar përkatës, është hartuar për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e nënës dhe 
fëmijës gjatë dhe pas lindjes.

173. Prandaj, mund të thuhet se ndërhyrja në këtë rast ka shërbyer qëllimin legjitim të mbrojtjes 
së shëndetit dhe të të drejtave të të tjerëve në kuptim të Nenit 8 § 2 të Konventës.
5. A ishte ndërhyrja e nevojshme në një shopqëri demokratike? 

174. Një ndërhyrje do të konsiderohet “e domosdoshme në një shoqëri demokratike” për 
arritjen e një qëllimi legjitim nëse përgjigjet në një “nevojë urgjente sociale” dhe, në 
veçanti, nëse është proporcionale me qëllimin legjitim të ndjekur dhe nëse arsyet e 
parashtruara nga autoritetet për të justifikuar atë janë “relevante dhe të mjaftueshme” 
(shih, mutatis mutandis, Fernández Martinez k. Spanjës [GC], nr.56030/07, § 124, 
KEDNJ 2014 (ekstrakte)).

175.  Në lidhje me këtë, Gjykata përsërit rolin rrënjësor të sistemit të Konventës dhe 
pranon që autoritetet kombëtare kanë legjitimim të drejtpërdrejtë demokratik për sa i 
përket mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Për më tepër, për shkak të kontaktit të tyre të 
drejtpërdrejtë dhe të vazhdueshëm me forcat vitale të vendeve të tyre, ato në parim janë 
më të mira se sa një gjykatë ndërkombëtare për të vlerësuar nevojat dhe kushtet lokale 
(shih, p.sh., Maurice k. France [GC]/03, § 117, me referenca të tjera, ECHR 2005-IX).

176. Prandaj, është kryesisht përgjegjësia e autoriteteve kombëtare që të bëjnë vlerësimin 
fillestar se ku qëndron balanca e drejtë në vlerësimin e nevojës për ndërhyrje në interesin 
publik me të drejtat e individëve sipas nenit 8 të Konventës. Prandaj, në miratimin e 
legjislacionit që synon të arrijë një ekuilibër ndërmjet interesave konkurrues, shtetet 
duhet në parim të lejohen të përcaktojnë mjetet që ata konsiderojnë se janë më të 
përshtatshme për arritjen e qëllimit të pajtimit të këtyre interesave (shih Odièvre, cituar 
më lart, § 49; Van Der Heijden k. Hollandës [GC], nr 42857/05, § 56, 3 prill 2012).

177. Përderisa autoritetet kombëtare duhet të bëjnë vlerësimin fillestar, vlerësimi përfundimtar 
në lidhje me atë nëse një ndërhyrje në një rast të veçantë është “e domosdoshme”, pasi 
ky term duhet të kuptohet brenda kuptimit të nenit 8 të Konventës, mbetet subjekt i 
rishikimit nga Gjykata (Shih S. dhe Marper k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 
30562/04 dhe 30566/04, § 101, KEDNJ 2008; Van Der Heijden, cituar më lart, § 57).

178. Një hapësirë e sigurt e vlerësimit, në parim, u jepet autoriteteve vendase lidhur me atë 
vlerësim; hapësira e saj varet nga një numër faktorësh të diktuar nga rasti i veçantë. 
Marzhi do të tentojë të jetë relativisht i ngushtë ku e drejta në fjalë është thelbësore 
për gëzimin efektiv të individit të të drejtave intime ose kryesore. Aty ku një aspekt i 
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rëndësishëm i ekzistencës ose identitetit të një individi është në rrezik, diferenca e lejuar 
ndaj Shtetit gjithashtu do të kufizohet. Aty ku nuk ka konsensus brenda Shteteve anëtare 
të Këshillit të Evropës, qoftë në lidhje me rëndësinë relative të interesit në rrezik apo në 
mënyrën më të mirë të mbrojtjes së tij, veçanërisht kur çështja ngre çështje të ndjeshme 
morale ose etike, hapësira do të jetë e gjerë (shih Van der Heijden, cituar më lart, §§ 
55-60 me referenca të mëtejshme, dhe gjithashtu Parrillo k. Italisë [GC], nr 46470/11, 
§ 169, me referenca të tjera, ECHR 2015).

179. Një shtrirje e gjerë zakonisht i lejohet Shtetit sipas Konventës kur bëhet fjalë për 
masat e përgjithshme të strategjisë ekonomike ose sociale. Për shkak të njohurive të 
drejtpërdrejta të shoqërisë dhe nevojave të tyre, autoritetet kombëtare në parim janë më 
mirë të vendosura nga gjyqtari ndërkombëtar për të vlerësuar atë që është në interesin 
publik për arsye sociale apo ekonomike dhe Gjykata në përgjithësi do të respektojë 
zgjedhjet e politikës së legjislativit, (shih Stec dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar 
[DHM], numër 65731/01 dhe 65900/01, § 52 me referenca të tjera, KEDNJ 2006-VI, 
Shelley k. Mbretërisë së Bashkuar (dhjetor, 23800/06, 4 janar 2008, dhe Hristozov, 
cituar më lart, § 119).

180. Në rastin në fjalë, Gjykata duhet të përcaktojë nëse fakti që në praktikë ishte e pamundur 
që aplikantët të ndihmoheshin nga një profesionist shëndetësor gjatë lindjes në shtëpi, 
kishte një ekuilibër të drejtë në mes të së drejtës së aplikantëve për respekt të së drejtës 
për jetë private sipas nenit 8 dhe, nga ana tjetër, interesi i shtetit në mbrojtjen e shëndetit 
dhe sigurisë së fëmijës gjatë dhe pas lindjes dhe atij të nënës (shih paragrafin 174 më 
lart): me fjalë të tjera, nëse shteti i paditur, duke futur legjislacionin që nuk lejonte në 
praktikë për një asistencë të tillë, tejkalonte kufirin e vlerësimit të ofruar për të.

181. Qeveria pohoi se kufiri i vlerësimit të Shtetit në këtë rast ishte i gjerë. Aplikantët 
argumentuan se një qasje penalizuese ndaj lindjeve në shtëpi mund të ndikojë në të 
drejtën e grave për jetën dhe shëndetin dhe që, duke e bërë më pak të sigurtë lindjen 
në shtëpi për gratë, shteti mund t’i vë këto të drejta në rrezik. Për më tepër, sipas 
ankuesve, e drejta e grave për të vendosur mbi rrethanat në të cilat do të lindte, si një 
mekanizëm që kompensonte lirinë e tyre të kufizuar të vetëvendosjes në atë moment, 
në parim nuk lejonte asnjë kufizim të mëtejshëm, Të kufirit të vlerësimit të Qeverisë, i 
cili ishte domosdoshmërisht i ngushtë në këtë fushë. Aplikantet më tej pohuan se kishte 
një konsensus midis shteteve anëtare në lidhje me lindjet në shtëpi, e cila u mbështet 
nga opinioni ndërkombëtar i ekspertëve për çështjet e shëndetit të nënës dhe rëndësinë e 
shërbyesve të kualifikuar në lindje. Ekzistenca e këtij konsensusi evropian duhet, sipas 
pikëpamjes së tyre, të çojë në ngushtimin e kufirit të vlerësimit të Qeverisë.

182. Ndërsa çështja e lindjes në shtëpi nuk ngre aspak çështje të ndjeshme morale dhe etike 
(shih, për dallim nga A, B dhe C k. Irlandës, përmendur më lart), mund të thuhet se 
prek një interes të rëndësishëm publik në këtë zonë të shëndetit publik. Për më tepër, 
përgjegjësia e Shtetit në këtë fushë nënkupton domosdoshmërisht një kufi më të gjerë 
për fuqinë e shtetit për të vendosur rregulla për funksionimin e sistemit të kujdesit 
shëndetësor, duke përfshirë institucionet shtetërore dhe private të kujdesit shëndetësor. 
Në këtë kontekst, Gjykata vëren se rasti aktual përfshin një çështje komplekse të politikës 
së kujdesit shëndetësor që kërkon një vlerësim nga autoritetet kombëtare të ekspertëve 
dhe të dhënave shkencore lidhur me rreziqet e lindjeve në spital dhe në shtëpi. Përveç 
kësaj, konsideratat e politikës së përgjithshme sociale dhe ekonomike hyjnë në veprim, 
duke përfshirë shpërndarjen e mjeteve financiare, meqë burimet buxhetore mund të 
duhet të zhvendosen nga sistemi i përgjithshëm i spitaleve të lindjes për të siguruar një 
kornizë për lindjet në shtëpi (shih, mutatis mutandis, Maurice, cituar më lart, § 84, me 
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referenca të mëtejshme, dhe Stec dhe të tjerët, përmendur më lart, § 52).
183. Për më tepër, në kundërshtim me parashtresat e aplikantëve, Gjykata konstaton se 

në mesin e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës nuk ka konsensus të plotë për të 
ngushtuar kufirin e vlerësimit të Shtetit, në favor të lejimit të lindjeve në shtëpi. Në 
veçanti, Gjykata vëren se lindjet e planifikuara në shtëpi janë parashikuar në ligjin 
vendas dhe rregullohen në njëzet Shtetet anëtare, por e drejta për të zgjedhur këtë 
mënyrë të lindjes nuk është kurrë absolute dhe gjithmonë varet nga kushtet e caktuara 
mjekësore që plotësohen. Përveç kësaj, sigurimi shëndetësor kombëtar mbulon lindjen 
në shtëpi vetëm në pesëmbëdhjetë prej këtyre vendeve. Gjykata më tej vëren se lindjet 
në shtëpi janë të parregulluara ose të nën-rregulluara në njëzet e tre vende të tjera. Në 
disa prej këtyre vendeve lindjet në shtëpi private, por në një vakum ligjor dhe pa mbulim 
shëndetësor kombëtar. Për më tepër, nuk është gjetur asnjë legjislacion i cili e ndalon në 
mënyrë eksplicite ndihmën e mamive në lindjet në shtëpi. Në një numër shumë të vogël 
të shteteve anëtare të anketuara, sanksionet disiplinore ose penale janë të mundshme, 
por duket se rrallë vendosen.

184. Në dritën e këtyre vlerësimeve, Gjykata konsideron se kufiri i vlerësimit që duhet t’u 
jepet autoriteteve kombëtare në rastin në fjalë duhet të jetë i gjerë, duke mos qenë i 
pakufizuar. Gjykata në të vërtetë duhet të mbikëqyrë nëse, duke pasur parasysh këtë 
hapësirë vlerësimi, ndërhyrja përbën një balancim proporcional të interesave konkurrues 
të përfshirë (shih A, B dhe C k. Irlandës, përmendur më lart, § 238, me një referencë 
tjetër). Në rastet që dalin nga kërkesat individuale, detyra e Gjykatës nuk është që të 
shqyrtojë në mënyrë abstrakte legjislacionin ose praktikën përkatëse; Ajo duhet të 
kufizohet sa më shumë që të jetë e mundur, pa pasur parasysh kontekstin e përgjithshëm, 
shqyrtimin e çështjeve të ngritura nga rasti përpara tij (shih S.H. dhe të tjerët k. Austrisë, 
cituar më lart, §§ 91-92, me referenca të mëtejshme). Rrjedhimisht, detyra e Gjykatës 
nuk është të zëvendësojë pikëpamjen e vet për atë të autoriteteve kombëtare kompetente 
në përcaktimin e politikës më të përshtatshme për rregullimin e çështjeve në lidhje me 
rrethanat e lindjes. Në vend të kësaj, duhet të vendosë për pajtueshmërinë me Nenin 8 të 
ndërhyrjes së Shtetit në rastin aktual mbi bazën e testit të drejtë të bilancit të përshkruar 
më sipër.

185. Aplikantet në rastin konkret shprehën dëshirën e tyre për të lindur në shtëpinë e tyre 
private me ndihmën e një mamie. Gjykata pranon se si pasojë e zbatimit të dispozitave 
ligjore në fuqi në kohën përkatëse, ato u vendosën në një situatë që kishte një ndikim 
serioz në lirinë e zgjedhjes së tyre: u kërkua, nëse dëshironin të lindnin në shtëpi , për 
ta bërë këtë pa ndihmën e një mamie dhe, rrjedhimisht, me rreziqet shoqëruese që kjo 
paraqet për veten dhe të porsalindurit e tyre, ose për të lindur në spital (shih gjithashtu 
paragrafët 93 dhe 95 të aktgjykimit të Dhomës). Gjykata vëren në lidhje me këtë, 
megjithëse në përgjithësi nuk ka konflikt interesi midis nënës dhe fëmijës së saj, disa 
zgjedhje të caktuara nga nëna për vendin, rrethanat ose mënyrën e lindjes mund të shohin 
që të sjellin një rrezik në rritje për shëndetin dhe sigurinë e të sapolindurve, shkalla e 
vdekshmërisë së tyre, siç tregohet në shifrat për vdekjet perinatale dhe neonatale, nuk 
është e papërfillshme, pavarësisht nga të gjitha përparimet në kujdesin mjekësor (shih 
gjithashtu paragrafin 94 të aktgjykimit të Dhomës).

186. Në këtë kuptim, Gjykata vëren argumentin e Qeverisë, mbështetur nga Qeveria e 
Republikës së Kroacisë dhe Qeveria e Republikës Sllovake, se rreziku për nënat dhe të 
porsalindurit (shih paragrafët 124 dhe 131 më lart) është më i lartë në rastin e lindjes në 
shtëpi se në rastin e lindjeve në spitalet e lindjes të cilat janë plotësisht të pajisura me 
personel dhe të pajisur në mënyrë të përshtaçme nga perspektiva teknike me materiale 
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dhe që edhe nëse një shtatzëni vazhdon pa asnjë komplikacion dhe për këtë arsye 
mund të konsiderohet shtatzënia “me rrezikshmëri të ulët” të cilat gjatë lindjes, do të 
kërkonin ndërhyrje të menjëhershme mjekësore, të tilla si një seksion cezariane ose 
ndihmë speciale neonatale. Për më tepër, një spital lindjeje mund të sigurojë të gjithë 
kujdesin e nevojshëm urgjent mjekësor, ndërsa kjo nuk do të ishte e mundur në rastin 
e lindjes në shtëpi, madje edhe me një mami që merr pjesë (shih gjithashtu paragrafin 
97 të aktgjykimit të Dhomës). Duhet të theksohet në lidhje me këtë që Republika Çeke 
nuk ka ngritur një sistem të ndihmës së emergjencës së specializuar për rastet e lindjeve 
në shtëpi. Në kundërshtim me argumentin e aplikantëve (shih paragrafin 79 më lart), 
mungesa e një sistemi të tillë ka gjasa të rrisë rreziqet potenciale për gratë që lindin në 
shtëpi dhe foshnjat e tyre.

187. Gjithashtu, nga materiali para Gjykatës del se, në shtetet ku lindjet në shtëpi janë të 
lejuara, duhet të plotësohen parakushte të caktuara: shtatzënia duhet të ketë “rrezik të 
ulët”, një mami e kualifikuar duhet të jetë e pranishme në lindje për të zbuluar ndonjë 
komplikacion dhe për të transferuar gruan në spital nëse është e nevojshme dhe një 
transferim i tillë duhet të sigurohet në një periudhë shumë të shkurtër kohore (shih 
gjithashtu paragrafin 96 të aktgjykimit të Dhomës). Prandaj, siç pretendonin ankuesit, 
një lindje në shtëpi pa ndihmën e profesionistëve mjekësorë mund të rrisë rrezikun për 
jetën dhe shëndetin e nënës dhe fëmijës së porsalindur.

188. Gjykata vëren se ankuesit mund të kishin zgjedhur, siç tha edhe Qeveria, të lindnin në 
një nga spitalet lokale të lindjes, ku dëshirat e tyre në parim do të ishin përmbushur. 
Megjithatë, sipas parashtresave të aplikantëve në bazë të përvojës së tyre (shih paragrafët 
9 dhe 23 më lart), në një numër të këtyre spitaleve do të dukeshin të dyshimta kushtet në 
të cilat shtatëzënia është pranuar dhe u është ofruar trajtim mjekësor dhe ilaçe. Në disa 
spitale lokale, dëshirat e nënave që do të bëhen nuk duket se respektohen plotësisht (shih 
gjithashtu paragrafin 95 të aktgjykimit të Dhomës). Këto vërejtje duket se konfirmohen 
në thelb nga Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit kundër Grave, në Vëzhgimet 
Përfundimtare në Republikën Çeke të lëshuar më 22 tetor 2010, i cili shprehu shqetësim 
lidhur me kushtet për lindjen e fëmijëve dhe shërbimet obstetrike në Republikën Çeke 
Dhe i bëri një numër rekomandimesh Qeverisë në këtë fushë (shih paragrafin 65 më lart, 
si dhe paragrafët 56 dhe 95 të aktgjykimit të Dhomës).

189. Sipas mendimit të Gjykatës, këto shqetësime nuk mund të shpërfillen gjatë vlerësimit 
nëse autoritetet kanë arritur një ekuilibër të drejtë ndërmjet interesave konkurrues. Në 
të njëjtën kohë, Gjykata pranon që nga viti 2014 qeveria ka ndërmarrë disa iniciativa 
me qëllim përmirësimin e situatës, sidomos duke krijuar një komision të ri qeveritar për 
çështjen e obstetrikës, mamive dhe të drejtave të lidhura me gratë. Gjykata gjithashtu 
merr parasysh deklaratën e fundit të Shoqërisë Gjinekologjike dhe Obstetrike Çeke, 
lëshuar në gusht 2015 (shih paragrafët 103-104 më lart). Në këtë kontekst, Gjykata e 
konsideron të përshtatshme të ftojë autoritetet çeke për të bërë përparime të mëtejshme 
duke mbajtur në shqyrtim të vazhdueshëm dispozitat përkatëse ligjore, në mënyrë që 
të sigurojnë që ato pasqyrojnë zhvillimet mjekësore dhe shkencore duke respektuar 
plotësisht të drejtat e grave në fushën e shëndetit riprodhues, sidomos duke siguruar 
kushte të përshtaçme për të dy pacientët dhe personelin mjekësor në spitalet e lindjes në 
të gjithë vendin.

190. Në përfundim, duke pasur parasysh kufirin e vlerësimit të Shtetit (shih paragrafin 184 më 
lart), Gjykata është e mendimit se ndërhyrja në të drejtën e aplikantëve për respektimin 
e jetës së tyre private nuk ishte joproporcionale.

191. Prandaj, nuk ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës.
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PËR KËTO ARSYE, GJYKATA,

Vlerëson, nga dymbëdhjetë vota në pesë, se nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 të Konventës. 

Bërë në gjuhën angleze dhe në frëngjisht, dhe u shpall në seancën dëgjimore në 
Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 15 nëntor 2016.

   Johan Callewaert            Guido Raimondi
Deputy to the Registrar     President

Në pajtim me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
mendimi i pakicës i përbashkët i gjyqtarëve Sajo, Karakaş, Nicolaou, Laffranque dhe Keller 
i bashkëngjitet këtij aktgjykimi.

G.R.
J.C.

MENDIM KUNDËR I GJYKATËSVE SAJÓ, KARAKAŞ, NICOLAOU, 
LAFFRANQUE AND KELLER

I. Hyrje 

1.  Për keqardhje, ne nuk jemi në gjendje të ndajmë pikëpamjen e shumicës së Dhomës 
së Madhe se nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 të Konventës në rastin në fjalë. Sipas 
mendimit tonë, legjislacioni përkatës çek i bën lindjet në shtëpi de facto të pamundura, 
meqë krijon kërkesa tepër të ngurta në lidhje me pajisjet e nevojshme për lindje, të cilat 
mund të plotësohen vetëm në spitale. Kjo përbën një ndërhyrje në lirinë e zgjedhjes së 
nënës dhe nuk është proporcionale në një shoqëri demokratike. Sistemi është gjithashtu 
i dëmshëm për shëndetin e nënave dhe të sapolindurve të tyre, pasi i privon ata nga 
mundësia e marrjes së ndihmës së domosdoshme të një mami gjatë lindjes në shtëpi.

2.  Shumica e kuptoi saktë se zgjedhja e rrethanave se si lindja bie brenda fushëveprimit të 
Nenit 8 të Konventës. Ne gjithashtu ndajmë pikëpamjen e kolegëve tanë se ligji Çek në 
formulimin e tij aktual përbën një ndërhyrje në të drejtën e aplikantëve për të përfituar 
nga asistenca e mamive gjatë lindjes në shtëpi. Pavarësisht nga disa hezitime, ne mund 
të pranojmë se kjo ndërhyrje ishte në përputhje me ligjin dhe, në teori, ndoqi një qëllim 
legjitim. Megjithatë, ne kemi ardhur në një përfundim tjetër nga shumica sa i përket 
proporcionalitetit.

3.  Ne do të fillojmë duke shqyrtuar kuadrin e përgjithshëm të Konventës që zbatohet në 
një kontekst shumëpolar të të drejtave të njeriut (II.). Më pas do të analizojmë praktikën 
e mëparshme të Gjykatës për lindjet në shtëpi (III.) Dhe do të theksojmë disa veçori 
në lidhje me shërbimet obstetrike në Republikën Çeke (IV) dhe rrezikun e lindjeve në 
shtëpi (V.). Ne pastaj do të kthehemi në argumentet kryesore të shumicës që ska gjetur 
asnjë shkelje të Nenit 8 (VI). Zbatimi i parimeve të përgjithshme përkatëse në rrethanat 
konkrete të aplikantëve (VII) na çon në përfundimin (VIII.) Se ndërhyrja në fjalë ishte 
joproporcionale. 
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II. Kuadri i përgjithshëm i Konventës 

4. Në rastin konkret jemi përballur me një shembull të qartë të një situate shumëplanëshe 
për të drejtat e njeriut: të drejtat e ndryshme janë në rrezik këtu, dmth. Liria e nënave 
shtatzënë për të zgjedhur se si dëshirojnë të lindin (e cila mbulohet nga Neni 8 i 
Konventës) në njërën anë, dhe të drejtën e nënave dhe të të sapolindurve për jetë sipas 
Nenit 2 të Konventës, nga ana tjetër. Shteti ka një detyrim për të siguruar kuadrin e 
nevojshëm për të garantuar të dyja aspektet, respektivisht respektimin e zgjedhjes së 
nënave dhe për të mbrojtur të drejtën e nënave dhe fëmijëve për jetë. 

5.  Shumica thekson saktë se çështja e lindjeve në shtëpi prek një interes të rëndësishëm 
publik në fushën e shëndetit publik (shih paragrafin 182 të aktgjykimit). Sfida është të 
arrijë një ekuilibër të drejtë midis të drejtës së aplikantëve për respektimin e jetës së tyre 
private dhe interesit të shtetit në mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së porsalindurve dhe 
nënave të tyre (shih paragrafin 180). Në rastin e të drejtave konvencionale të Konventës, 
jurisprudenca e Gjykatës në mënyrë të qartë pranon se shtetet anëtare zakonisht gëzojnë 
një kufi të caktuar vlerësimi (shih Odièvre k. Francës [DhM], Nr. 42326/98, §§ 40-49, 
KEDNJ 2003-III, dhe Dikson k. Mbretërisë së Bashkuar [DhM], Nr. 44362/04, §§ 77-
85, KEDNJ 2007-V).

6.  Kjo hapësirë e vlerësimit është gjithashtu e zbatueshme, në veçanti, për legjislaturën. 
Megjithatë, legjislacioni i brendshëm nuk është përtej shqyrtimit të Gjykatës, pasi 
Konventa vendos kufij në kuadrin ligjor të përcaktuar nga shteti. Ekzistenca e një kufiri 
vlerësimi nuk duhet të barazohet me asnjë lloj “carte blanche” në favor të legjislacionit 
kombëtar. Përndryshe, të drejtat e garantuara nga Konventa do të lirohen nga çdo 
substancë. Gjatë marrjes së vendimit për çdo rast sipas Nenit 8 të Konventës, duhet të 
merren parasysh një sërë faktorësh për të përcaktuar gjerësinë e hapësirës së vlerësimit 
që duhet të gëzohet nga shteti. Kur një aspekt i rëndësishëm i ekzistencës ose identitetit 
të individit është në rrezik, kufiri i dhënë shtetit do të kufizohet normalisht. Megjithatë, 
në vendet anëtare të Këshillit të Europës nuk ka asnjë konsensus, as për rëndësinë 
relative të interesit në rrezik apo për mjetet më të mira për ta mbrojtur atë, veçanërisht 
kur rasti ngre çështje të ndjeshme morale ose etike, diferenca do të jetë më e gjerë (shih 
S.H. dhe të tjerët k. Austrisë [DhM], Nr. 57813/00, § 94, KEDNJ 2011). 

7.  Vëmë re, së pari, se vendimi në lidhje me atë se si një nënë shtatzënë dëshiron të lindë 
përbën një çështje thelbësore sipas Nenit 8 të Konventës. Lindja e fëmijës paraqet një 
nga aspektet më intime të jetës së një gruaje. Në këtë drejtim jemi dakord me shumicën, 
të cilët e përshkruajnë lindjen si një moment unik dhe delikatë në jetën e një gruaje 
(shih paragrafin 163 të aktgjykimit). Së dyti, dëshirojmë të theksojmë se në përgjithësi 
nuk ka konflikt interesi midis nënës dhe fëmijës së saj (shih paragrafin 185). Me fjalë 
të tjera, në rrethana të zakonshme kemi besim se një nënë do të zgjedhë alternativën më 
të mirë për lindjen e fëmijës së saj, duke marrë parasysh shëndetin e saj dhe shëndetin 
e fëmijës së saj. Së treti, Gjykata duhet të paraqesë gjithmonë ndalimet absolute ose 
ndalimet e përgjithshme për shqyrtimin më të afërt. Në Kosta dhe Pavan k. Italisë (Nr. 
54270/10, § 68, 28 gusht 2012), lidhur me ndalimin italian të përdorimit të diagnozës 
gjenetike të preimplantimit (PGD), Gjykata përsëriti se kishte fuqinë për të shqyrtuar 
pajtueshmërinë me Konventën të masave të brendshme edhe në fushat në të cilat shteti 
gëzonte një kufi të gjerë vlerësimi. Në këtë rast, Gjykata erdhi në përfundimin se masat e 
marra nuk kishin qenë proporcionale duke pasur parasysh se megjithëse ankuesit mund 
të zgjedhin për ndërprerjen e shtatzënisë për arsye mjekësore, ata nuk kishin qasje në 
PGD (ibid., §§ 69- 70). Me fjalë të tjera, Gjykata duhet të jetë e bindur se legjislativi 
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kombëtar ka marrë parasysh çështjet e ndryshme në rrezik (shih S.H. dhe të tjerët k. 
Austrisë, përmendur më lart, § 117) dhe se korniza përfundimtare legjislative nuk çon 
në një paradoksale rezultat. 

8.  Meqenëse çdo grua shtatzënë që dëshiron të lindë në shtëpi në Republikën Çeke në 
përgjithësi, si në rastin e aplikantëve, detyrohet ta bëjë këtë pa asnjë person të pranishëm 
mjekësor, kuadrin ligjor - gjë që krijon një ndalim de facto të lindjeve në shtëpi - çon në 
një rezultat paradoksal dhe jo-produktiv në praktikë në atë që nënën dhe fëmijën vënë 
në rrezik nëse nëna zgjedh të lindë në shtëpi (kjo në fund të fundit është pranuar nga 
shumica: shih fjalinë e fundit të paragrafit 187 të aktgjykimit).

III. Ternovszky k. Hungarisë

9.  Në Ternovszky k. Hungarisë (Nr. 67545/09, § 22, 14 dhjetor 2010), Gjykata për herë të 
parë deklaroi se “rrethanat e lindjes së pandjeshme janë pjesë e jetës private”. Gjykata 
pastaj shpalli se “kur zgjedhjet në lidhje me ushtrimin e një të drejte për respektimin 
e jetës private ndodhin në një zonë të rregulluar ligjërisht, shteti duhet të sigurojë 
mbrojtje adekuate ligjore për të drejtën në skemën rregullatore ... Është e vërtetë se, 
në këtë drejtim, shteti ka një hapësirë të gjerë vlerësimi; megjithatë, rregullimi duhet 
të sigurojë një ekuilibër të duhur midis interesave shoqërore dhe të drejtës në fjalë. Në 
kontekstin e lindjes në shtëpi, që konsiderohet si çështje e zgjedhjes personale të nënës, 
kjo nënkupton që nëna ka të drejtë në një mjedis ligjor dhe institucional që mundëson 
zgjedhjen e saj, përveç rasteve kur të drejtat tjera e bëjnë të nevojshme kufizimin e saj” 
(po, § 24, theksimi i shtuar).

10.  Ne nuk kundërshtojmë që e drejta për të zgjedhur një lindje në shtëpi nuk është kurrë 
absolute. Të gjitha vendet e shqyrtuara në hulumtimin e së drejtës krahasuese të Gjykatës 
(shih paragrafët 67-68 të vendimit) specifikojnë disa parakushte shtesë. Megjithatë, 
nuk është në përputhje me Konventën nëse mamitë ose profesionistët e shëndetësisë 
e rrezikojnë ndjekjen penale për të ndihmuar në një lindje në shtëpi në një mënyrë që 
është në përputhje me arte legis. Gjykata mbajti në Ternovszky se kishte pasur shkelje 
të Nenit 8 të Konventës në këtë kontekst. Rrjedhimisht, duhet të ekzistojë një zgjedhje e 
vërtetë për një lindje në shtëpi; nëse jo, Neni 8 i Konventës do të ishte shkelë në vetvete. 

11.  Kuadri ligjor në të dy vendet është paksa i ndryshëm. Në Republikën Çeke, nuk 
ekziston asnjë dispozitë që penalizon mamitë. Megjithatë, pajisjet e kërkuara në Aktin 
e Shërbimeve Mjekësore dhe Dekreti Nr. 92/2012 e bën të pamundur që nënat të kenë 
një mami që t’i ndihmojë gjatë lindjes në shtëpi. Ligji në të dy vendet - përkundër një 
rregulle të ndryshme - e bën të pamundur lindjen në shtëpi në rastin e Hungarisë dhe 
të pasigurt në rastin e Republikës Çeke. Prandaj, prindërit e interesuar nuk gëzojnë një 
zgjedhje të vërtetë në shtetin e fundit, pasi një lindje në shtëpi pa mami vë në rrezik jetën 
e nënës dhe fëmijës në rrezik. Ligji Çek prandaj parandalon lindjet de facto në shtëpi 
dhe ka një efekt stepës ndaj nënave që dëshirojnë të lindin në shtëpi. 

12.  Për më tepër, disa vende janë frymëzuar nga dokumentet relevante ndërkombëtare dhe 
jurisprudenca e Gjykatës, së fundi kanë ndryshuar legjislacionin e tyre për të respektuar 
të drejtën për të zgjedhur rrethanat dhe vendin e lindjes (për shembull, Estonia në 
vitin 2014, e cila e bazoi rregulloren e saj përkufizimi i OBSH për një lindje normale). 
Gjykimi në rastin në fjalë, duke hedhur poshtë parimet e zhvilluara në Ternovszky, 
mund të jetë duke shtuar një sinjal konfuze për këtë prirje. Kjo është në kundërshtim me 
pikëpamjet e veta të shumicës siç shprehet në paragrafin 189 të vendimit, ku Gjykata 
i fton autoritetet Çeke të bëjnë përparime të mëtejshme duke mbajtur në shqyrtim në 
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mënyrë të vazhdueshme dispozitat ligjore përkatëse në mënyrë që të sigurojnë që ato 
pasqyrojnë zhvillimet mjekësore dhe shkencore. 

IV. Specifikimet e shërbimeve obstetrike në Republikën Çeke

13. Para shqyrtimit më të plotë të arsyetimit të Gjykatës, ne dëshirojmë të analizojmë 
kontekstin më të gjerë të çështjes në fjalë. Dy aspekte janë të rëndësishme: pakënaqësia 
e përhapur me dështimin për të respektuar zgjedhjet e grave gjatë lindjes në spitalet çeke 
dhe dimensionin ekonomik të shërbimeve obstetrike të ofruara.

14. Disa ankesa kundër Republikës Çeke janë pranuar nga Komiteti për Eliminimin e 
Diskriminimit kundër Grave lidhur me ndërhyrjen e panevojshme mjekësore të kryer 
pa pëlqimin e mëparshëm, të informuar dhe pa pagesë të grave, sidomos gjatë lindjes. 
Komiteti ka rekomanduar që gratë të kenë një zgjedhje se ku të lindin dhe, në vëzhgimet 
e saj në Republikën Çeke të datës 14 mars 2016 (CEDAË/C/CZE/CO/ 6), përmenden 
në mënyrë eksplicite kufizimet joproporcionale mbi lindjet në shtëpi, si dhe kufizime të 
panevojshme për përdorimin e mamive në vend të mjekëve në situata ku përdorimi i tillë 
nuk përbënte rrezik për shëndetin (shih f. 9 të vërejtjeve të Komitetit, § 30).

15.  Qëndrimet patronizuese midis personelit shëndetësor nuk duhet të merren lehtë, pasi ato 
mund të përbëjnë një shkelje të të drejtës së individit për vetëvendosje sipas Konventës.537 
Gjykata në të kaluarën ka njohur në mënyrë të qartë detyrimin për të përfshirë individët 
në vendimet që kanë të bëjnë me trajtimin e tyre mjekësor (shih Glass k. Mbretërisë 
së Bashkuar, Nr. 61827/00, §§ 70-83, GJEDNJ 2004-II, dhe Tysiąc k. Polonisë, Nr. 
5410/03, §§ 114-130, GJEDNJ 2007-I). 

16.  Në lidhje me këtë, shenjat shqetësuese tashmë mund të gjenden në jurisprudencën e 
Gjykatës sa i përket zhvillimeve në Republikën Çeke. Për shembull, Gjykata gjeti një 
shkelje të Nenit 8 në një rast që kishte të bënte me masën e përkohshme të urdhëruar nga 
gjykata që kërkonte kthimin në spital të një foshnjeje të porsalindur dhe të nënës që sapo 
kishte lindur dhe kishte shkuar menjëherë në shtëpi, si dhe mungesën e çdo mjeti juridik 
me të cilin duhet të ankohet për atë masë të përkohshme (shih Hanzelkovi k. Republikës 
Çeke, Nr. 43643/10, 11 dhjetor 2014). Gjykata në veçanti theksoi se marrja në kujdes e 
një foshnjeje të sapolindur në lindje ishte një masë tepër e ashpër dhe se zakonisht duhej 
të kishte arsye bindëse për një fëmijë që të largohej nga kujdesi i nënës kundër vullnetit 
të kësaj të fundit. 

17.  Duke parandaluar në mënyrë indirekte që mamitë të ndihmojnë gjatë lindjes në shtëpi 
me ligj - nëpërmjet kërkesave tepër të rrepta të vendosura në pajisjet e disponueshme - 
sektorit të shëndetësisë shtetërore dhe spitaleve u jepet një pozicion monopol de facto 
në këtë fushë. Nëse një monopol i tillë shtetëror shkon krah për krah me një kufizim të 
ashpër të një neni thelbësor të Nenit 8, ai meriton shqyrtim të plotë nga Gjykata. Kjo është 
për shkak të faktit se në krijimin e kornizës legjislative të Shtetit, interesat ekonomike 
mund të kenë luajtur një rol më vendimtar sesa mbrojtja e fëmijës së porsalindur.

18.  Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit kundër Gruas ftoi Republikën Çeke të bëhet 
537  1. Shih, për efekt të ngjashëm, Lord Kerr dhe Lord Reed (me të cilin Lord Neuberger, Lord Clarke, Lord Ëilson 
dhe Lord Hodge ranë dakord) në Montgomery (aplikanti) k. Bordit Mjekësor të Lanarkshire (i paditur) 2015), 
paragrafi 81: “Zhvillimet shoqërore dhe ligjore që i kemi përmendur theksojnë se një model i marrëdhënieve 
ndërmjet mjekut dhe pacientit bazuar në paternalizëm mjekësor. Ata gjithashtu tregojnë larg nga një model i bazuar 
në një pamje të pacientit si tërësisht i varur nga informacioni i dhënë nga mjeku. Ajo që ata drejtojnë është një qasje 
ndaj ligjit, i cili, në vend që t’i trajtojë pacientët të vendosen në duart e mjekëve të tyre (dhe pastaj të jenë të prirur 
për të paditur mjekët e tyre në rast të një rezultati zhgënjyes), i trajton ato sa më shumë që të jetë e mundur të rriturit 
të cilët janë të aftë të kuptojnë se trajtimi mjekësor është i pasigurt për sukses dhe mund të përfshijë rreziqe, pranimin 
e përgjegjësisë për marrjen e rreziqeve që ndikojnë në jetën e tyre dhe që jetojnë me pasojat e zgjedhjes së tyre”.
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aktive në nivelin legjislativ në mënyrë që të lindjes së mamive të ndihmuar jashtë spitaleve 
një mundësi të sigurt dhe të përballueshme për gratë (CEDAË/C/CZE/CO/6, fq. 9, § 31). 
Siç do të shqyrtohet më poshtë, masat më pak ndërhyrëse sesa ato të imponuara aktualisht 
nga kuadri ligjor vendas janë sigurisht të disponueshme në këtë drejtim pa sakrifikuar 
interesin e Shtetit për mbrojtjen e nënave dhe fëmijëve të tyre të porsalindur. 

V. Risqet që lidhen me lindjet në shtëpi 

19.  Sa i përket rreziqeve që lidhen me lindjet në shtëpi, argumenti i shëndetit publik i 
paraqitur nga Qeveria nuk është, në kundërshtim me mendimin e shumicës (shih 
paragrafin 186 të vendimit), duke bindur vetë. 

20.  Siç u vu në dukje nga Kolegji Mbretëror i Mamive, lindja në shtëpi pa ndihmën e mamisë 
ngre rreziqet për nënën dhe fëmijën dhe gratë mund të hezitojnë të transferohen në spital 
nëse lindin komplikime gjatë lindjes pa ndihmën në shtëpi, për shkak të stigmatizimit 
me të cilin përballen ata që zgjedhin të lindin në këtë mënyrë (shih paragrafin 138 të 
aktgjykimit). 

21. Për më tepër, të dhënat statistikore të dhëna nga Qeveria Çeke lejojnë një argument 
tjetër në krahasim me informacionin në dispozicion në lidhje me vendet e tjera. Edhe 
pse Republika Çeke ka një nga normat më të ulëta të vdekshmërisë perinatale, në 0.17% 
për të porsalindurit në njëzet e shtatë ditët e para, kjo normë është më e ulët ose vetëm 
pak më e lartë në disa vende që lejojnë lindjen në shtëpi.538 Për shembull, shkalla është 
0.16% në Suedi dhe 0.12% në Islandë, ku kryhen planifikime dhe ndihma në shtëpi. 

22.  Për më tepër, Gjykata nuk ka marrë parasysh prirjet ndërkombëtare drejt lindjeve në 
shtëpi të ndihmuara dhe përpjekjet për rregullimin e mamive. Një raport i botuar nga 
OBSH që nga viti 1996 (ËHO/FRH/MSM/96.24) deklaron: 

“Hollanda është një vend i zhvilluar me një sistem të lindjes zyrtare në shtëpi. 
Incidenca e lindjeve në shtëpi ndryshon në mënyrë të konsiderueshme mes rajoneve, 
madje edhe midis qyteteve të mëdha. Një studim i vdekshmërisë perinatale nuk tregoi 
lidhje midis hospitalizimit rajonal në lindje dhe vdekshmërisë rajonale perinatale 
(Treffers dhe Laan 1986). Një studim i kryer në provincën e Gelderland, krahasoi 
‘rezultatin obstetrik’ të lindjeve në shtëpi dhe lindjeve në spital. Rezultatet sugjeruan 
se për gratë shtatzana për hetë të parë kishin një shtatzëni të ulët rreziku, një lindje në 
shtëpi ishte aq e sigurt sa lindja në spital. Për gratë me shumë rrezik të ulët, rezultati i 
lindjes në shtëpi ishte dukshëm më i mirë se rezultati i lindjes në spital (Ëiegers et al. 
1996). Nuk kishte dëshmi se ky sistem kujdesi për gratë shtatzëna mund të përmirësohet 
duke rritur medikalizimin e lindjes (Buitendijk 1993). “(Fq.12)”

23. Në raportin e saj mbi “Legjislacionin dhe Rregullimin e Mamive - Bërja e Mëmësisë së 
Sigurtë dhe të Mundshme”, lëshuar në 2011, OBSH madje deklaroi se” tani ka prova të 
forta që mbështesin rekomandimin e fundit që të gjitha gratë duhet të kenë një mjek të 
kualifikuar gjatë shtatzënisë, lindjes. .., në mënyrë që të avancojë synimin për ta bërë 
shtatzëninë më të sigurt” (faqe 7).

24. Për të gjitha këto arsye, ne jemi të mendimit se një nënë e informuar dhe e shëndetshme 
që mban një shtatzënie me rrezikshmëri të ulët mund të zgjedhë në mënyrë të arsyeshme 
një lindje në shtëpi të ndihmuar nga një mami dhe se kjo zgjedhje nuk lidhet me një 
rrezik të tepruar, ose për nënën ose për fëmijën.

538  2. Shih Shtojcën C2, “Norma e vdekshmërisë neonatale për numrat e vdekjeve vjetore dhe normat për 1000 lindje 
të gjalla” të Raportit Shëndetësor Perinatal Evropian: Shëndeti dhe Kujdesi i Grave Shtatzëna dhe Bebet në Evropë 
në 2010, Maj 2013.
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VI. Hapësira e vlerësimit dhe konsensusit mbi mos ndalimin e lindjeve në shtëpi

25.  Duke u kthyer tani në argumentin e Gjykatës, ne do të dëshironim të adresojmë kufirin e 
vlerësimit në dispozicion të shtetit në këtë rast të veçantë (shih paragrafët 178 dhe vijim 
të vendimit). Ndersa ne jemi dakord me shumicen e Gjykates se sipas jurisprudences, 
kufiri i vleresimit qe u jepet autoriteteve kombetare duhet te jete i gjere, ne arrijme 
ne kete konkluzion me nje arsyetim paksa te ndryshem, i cili na nxit te arrijme ne 
perfundimin se ndërhyrja në fjalë është e panevojshme në një shoqëri demokratike.

26.  Siç u përmend më lart (shih paragrafin 5), Shtetet zakonisht do të gëzojnë një hapësirë 
të gjerë vlerësimi ku interesat privatë dhe publikë ose disa të drejta të Konventës 
konkurrojnë. Meqë ky është rasti këtu, është - në kundërshtim me qasjen e shumicës 
- kështu që nuk është e nevojshme të përcaktohet nëse ekziston një konsensus midis 
shteteve anëtare lidhur me lindjet në shtëpi me qëllim që të përcaktohet gjerësia e 
margjinës së vlerësimit të Shtetit.

27.  Aty ku shtetet kanë një kufi të gjerë vlerësimi sipas Nenit 8 të Konventës, një ndërhyrje 
në të drejtat e mishëruara në atë dispozitë mund të justifikohet vetëm nëse janë “arsye të 
përshtatshme dhe të mjaftueshme” (shih Zaieţ k. Rumanisë, Nr. 44958/05, § 50, 24 mars 
2015, Hanzelkovi, cituar më lart, § 72, Ëinterstein dhe të tjerët k. Francës, Nr. 27013/07, 
§§ 75-76, 17 tetor 2013, dhe S. dhe Marper k. Mbretërisë së Bashkuar [DhM 30562/04 
dhe 30566/04, § 101, KEDNJ 2008-V). Prandaj, në shqyrtimin e një çështjeje, Gjykata 
duhet t’i kushtojë rëndësi interesave të individit (shih Hatton dhe të tjerët k. Mbretërisë 
së Bashkuar [DhM], Nr. 36022/97, § 99, KEDNJ 2003 VIII). Sipas mendimit tonë, 
Gjykata nuk ka proceduar me kujdes në këtë drejtim në rastin aktual (shih më poshtë, 
paragrafët 29 dhe vijim). 

28. Edhe duke supozuar se Gjykata u thirr në rastin në fjalë për të shqyrtuar nëse ekziston 
një konsensus i shtetit lidhur me lindjet në shtëpi, nuk pajtohemi me qasjen e shumicës 
ndaj kësaj pyetjeje. Kur gati 50% e shteteve anëtare sigurojnë dhe rregullojnë lindjet në 
shtëpi (njëzet nga dyzet e tre shtetet anëtare të anketuara) dhe lindjet në shtëpi nuk janë 
të rregulluara ose nën-rregulluara në njëzet e tre shtete anëtare, por asnjë legjislacion 
ndalon ndihmën e mamive në lindjet në shtëpi në cilindo nga këto dyzet e tre shtete (shih 
paragrafin 68 të vendimit), atëherë ekziston një konsensus në favor të mos ndalimit të 
lindjeve në shtëpi midis shteteve anëtare.

29. Duke u kthyer në proporcionalitetin e një ndalimi de facto mbi lindjet në shtëpi, ne 
ndajmë qëndrimin e Gjykatës Kushtetuese Çeke se:

“Një shtet modern demokratik i bazuar në sundimin e ligjit bazohet në mbrojtjen e 
lirive individuale dhe të patjetërsueshme, ndarja e së cilës lidhet ngushtë me dinjitetin 
njerëzor. Kjo liri, e cila përfshin lirinë në aktivitetet personale, shoqërohet me një 
shkallë të caktuar të rrezikut të pranueshëm. E drejta e prindërve për një zgjedhje të lirë 
të vendit dhe mënyrës së dorëzimit kufizohet vetëm nga interesi për sigurimin e sigurt 
dhe shëndetin e fëmijës; megjithatë, interesi nuk mund të interpretohet si një preferencë 
e qartë për dërgesat në spital “(vendimi nr I. ÚS 4457/12, përmendur në paragrafin 34 
të aktgjykimit)”

30.  Pra, përkundër hapësirës së gjerë të vlerësimit në dispozicion të shtetit, një kornizë 
legjislative që siguron vetëm një mundësi për të lindur, domethënë në spital, nuk mund 
të shihet si proporcionale dhe përbën, sipas mendimit tonë, një ndërhyrje të panevojshme 
për të drejtat e grave sipas nenit 8 të Konventës nga ana e shtetit. Veç kësaj, ne theksojmë 
- meqë shumica nuk pranoi të njihte - se deri në datën e sotme nuk janë krijuar qendra të 
lindjes në Republikën Çeke për shkak të kërkesave të gjera të vendosura në këto qendra në 
aspektin e burimeve teknike, materiale dhe njerëzore (shih paragrafi 149 i aktgjykimit).
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VII. Rrethanat e rasteve të znj. Dubská dhe znj. Krejzová

31.  Ne i drejtohemi tani rrethanave specifike në lidhje me dy aplikantët në këtë rast. Duke 
përjetuar një përvojë të pakëndshme gjatë shpërndarjes së saj të parë në spital, zonja 
Dubská vendosi të lindë fëmijën e saj të dytë në shtëpi, vetëm. Shtatzënia e saj e dytë, 
derisa ajo e dorëzoi djalin e saj në maj 2011, ishte e lirë nga ndonjë ndërlikim (shih 
paragrafin 10 të aktgjykimit). Sidoqoftë, ajo nuk ishte në gjendje të gjejë një mami për 
ta ndihmuar atë.

32.  Znj. Krejzová lindi dy fëmijët e saj të parë në shtëpi në vitin 2008 dhe 2010, me ndihmën 
e një mami. Megjithatë, mamia mori pjesë në lindje pa asnjë autorizim nga shteti. Kur 
zonja Krejzová mbeti shtatzënë përsëri në vitin 2011, ajo nuk ishte në gjendje të gjente 
një mami të gatshëm ta ndihmonte për shkak të rrezikut të një gjobe të rëndë (shih 
paragrafin 19 të aktgjykimit). Autoritetet kombëtare të kontaktuara nuk ishin të gatshëm 
të japin një zgjidhje. Prandaj, ajo ishte e detyruar të lindte në spital. Këto dy shembuj 
janë një ilustrim i përsosur i efektit frikshëm mbi lindjet në shtëpi të provokuara nga 
legjislacioni çek.

33.  Në të dyja rastet, nuk ka rreziqe apo komplikime lidhur me shtatzënitë e aplikantëve 
që kërkojnë që ata të lindin në spital. Derisa mund të jetë e vërtetë që edhe shtatzënitë 
“me rrezik të ulët” mund të ballafaqohen me vështirësi të papritura gjatë dorëzimit, 
argumenti i Qeverisë, siç përmblidhet në paragrafin 186 të aktgjykimit, nuk mund të 
justifikojë në vetvete një ndalim absolut de facto në rrethana të tilla. Vetë argumenti 
është i diskutueshëm duke pasur parasysh se shkalla e vdekshmërisë perinatale në 
vendet ku lejet e lindjes në shtëpi me ndihmën e një mami janë të lejuara ndonjëherë 
është edhe më e ulët ose vetëm pak më e lartë se shkalla çeke (shih më lart, paragrafi 21). 
Për më tepër, Gjykata Kushtetuese e Çekisë vetë ka deklaruar se ekziston një shkallë e 
caktuar e rrezikut të pranueshëm në këto çështje (shih më lart, paragrafi 29). 

34.  Prandaj, argumentojmë se sa i përket shtatëzënive “me rrezik të ulët” është e mundur dhe 
e arsyeshme të lejohen prindërit të zgjedhin rrethanat e lindjes, duke mbrojtur interesat e 
fëmijës siç mbulohen nga neni 2 i Konventës në të njëjtën kohë. Megjithatë, kjo kërkon 
që shteti të sigurojë që mamitë mund të ndihmojnë gjatë lindjes, ose të paktën do të thotë 
se nuk duhet t’i pengojë ata ta bëjnë këtë. 

VII. Përfundime 

35.  Përfundim, ne e konsiderojmë modelin e lindjes me zgjedhje të vetme të parashikuar 
nga legjislacioni çek në fjalë, i cili lë nënën e re në pritje, por të lindë në spital, të jetë 
problematike për sa i përket Nenit 8 të Konventës. Për të parandaluar që mamitë të 
ndihmojnë dy aplikantët të lindin në shtëpitë e tyre - për më tepër, në rrethanat që kanë të 
bëjnë me shtatzënitë me rrezikshmëri të ulët në gratë që nuk ishin nënat e para për herë 
të parë - nuk ishte e justifikuar në një shoqëri demokratike nga asnjë bindur argumentin 
e shëndetit publik.

36.  Për rastet e ardhshme, mund të theksojmë vetëm ftesën e Gjykatës për legjislaturën Çeke, 
që është “të bëjmë përparim të mëtejshëm duke mbajtur në shqyrtim të vazhdueshëm 
dispozitat përkatëse ligjore, në mënyrë që të sigurohemi që ato pasqyrojnë zhvillimet 
mjekësore dhe shkencore duke respektuar plotësisht të drejtat e grave në fushën e 
shëndetit riprodhues, sidomos duke siguruar kushte adekuate për të dy pacientët dhe 
personelin mjekësor në spitalet e lindjes në të gjithë vendin” (shih fjalinë e fundit të 
paragrafit 189, theksimi i shtuar).



609

DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA IBRHAIM DHE TË TJERË k. MBRETËRISË SË 
BASHKUAR

(Aplikimet Nr. 50541/08, 50571/08, 50573/08 and 40351/09)

VENDIMI

STRASBURG

13 shtator 2016

Ky vendim është final por mund t’i nënshtrohet rishikimit editues.
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 Në çështjen Ibrahim dhe të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar, 
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, mbledhur në Dhomën e Madhe e 

përbërë nga: 
Guido Raimondi, President,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ganna Yudkivska,
Khanlar Hajiyev,
Nona Tsotsoria,
Vincent A. De Gaetano,
Julia Laffranque,
Paul Lemmens,
Paul Mahoney,
Johannes Silvis,
Dmitry Dedov,
Robert Spano,
Iulia Motoc,
Síofra O’Leary,       gjykatës,
dhe Lawrence Early,       këshilltar,
Shqyrtoi me dyer të mbyllura në 25 nëndor 2015 dhe 2 qershor 2016, 
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e fundit të përmendur më sipër:

PROCEDURA

1.  Çështja ka nisur me katër aplikime (Nr. 50541/08, 50571/08, 50573/08 dhe 40351/09) 
k. Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irladës së Veriut depozituar 
në Gjykatë në bazë të Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 
Themelore të Njeriut (“Konventa”).

2. Tre aplikimet e para u depozituan nga z. Muktar Said Ibrahim (“aplikanto i pare”), 
Ramzi Mohammed (“aplikanti i dytë”) dhe z. Yassin Omar (“aplikanti i tretë”), të tre 
shtetas somalezë, më 22 tetor 2008. Aplikimi i katërt u depozitua më 29 korrik 2009 nga 
z. Ismail Abdurahman, shtetas britanik i lindur në Somali (“aplikanti i katërt”).

3.  Aplikantët u përfaqësuan si vijon: 
-  z. Ibrahim dhe z. Mohammed u përfaqësuan nga Irvine Thanvi Natas, një zyrë 

solicitors me seli në Londër, asistuar nga z. J. Bennathan QC, këshilltar.
-  z. Omar u përfaqësua nga Arani Solicitors, një zyrë solicitorësh me seli në 

Middlesex, asistuar nga z. S. Vullo, këshilltar. 
-  z. Abdurahman u përfaqësua nga z. J. King dhe znj. A. Faul, këshiltarë. 

4.  Qeveria e Mbretërisë së bashkuar (Qeveria) u përfaqësuan nga Agjenti i tyre z. P.McKell, 
nga Zyra për Marrëdhëniet me Jashtë e Commonëealth. 

5.  Aplikantët pretenduan shkelje të Nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) në faktin që ishin intervistuar nga 
policia pa praninë e një avokati dhe se deklaratat e bëra në ato intervista ishin përdorur 
në gjykimet e tyre.

6.  Aplikimet j’u ndanë Seksionit të Katërt të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i Rregullores së 
Gjykatës). Më 14 shtator 2010, Gjykata vendosi të njoftojë Qeverinë për kërkesën e z. 
Abdurahman.
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7.  Më 22 maj 2012, kërkesat e paraqitura nga tre aplikantët e parë u bashkuan dhe u 
deklaruan pjesërisht të papranueshme nga një Dhomë e Seksionit të Katërt të Gjykatës. 
Në të njëjtën datë, Dhoma vendosi të lajmërojë aplikantët lidhur me mungesën e qasjes 
me avokat dhe pranimin e deklaratave në gjyqin e tyre para Qeverisë.

8. Më 16 dhjetor 2014, Dhoma e Seksionit të Katërt, përbërë nga Ineta Ziemele, Päivi 
Hirvelä, George Nicolaou, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, Paul Mahoney dhe 
Krzysztof Ëojtyczek, gjyqtarë dhe Françoise Elens-Passos, Sekretar i Regjistrit, 
unanimisht deklaruan të pranueshme ankesat e aplikantëve sipas Nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) 
lidhur me mungesën e një avokati dhe pranimin e deklaratave në gjykim. Ata vendosën 
me shumicë se nuk kishte pasur shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) të Konventës. Mendimi 
mospajtues i gjyqtarit Kalaydjieva u bë pjesë aneks e vendimit.

9.  Në letrat e datave 5 dhe 16 mars 2015 z. Omar dhe z. Abdurahman kërkuan përkatësisht 
referimin e çështjes në Dhomën e Madhe në përputhje me nenin 43 të Konventës. Paneli 
i Dhomës së Madhe i pranoi kërkesat më 1 qershor 2015.

10.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua sipas dispozitave të Nenit 26 §§ 4 dhe 5 të 
Konventës dhe Rregullit 24 të Rregullores së Gjykatës.

11.  Aplikuesit dhe Qeveria secili parashtruan vëzhgime të tjera me shkrim mbi meritat 
(Rregulli 59 § 1). Përveç kësaj, u pranuan komentet e palëve të treta nga Fair Trials 
International, të cilëve ju ishte dhënë leje nga Presidenti për të ndërhyrë në procedurën 
me shkrim (Neni 36 § 2 i Konventës dhe Rregulli 44 § 3).

12.  U mbajt një seancë me dyer të hapura në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut në Strasburg, 
në 25 Nëndor 2015 (Rregulli 59 § 3).
Ata u përfaqësuan përpara Gjykatës: 

(a) për Qeverinë
z. P. MCKELL,      Agjent,
LORDI KEEN OF ELIE QC, AVOKT I PËRGJITHSHËM I SKOCISË,
z. D. PERRY QC, 
z. L. MABLY,             Këshilltar,
z. R. MACNIVEN,                                                              Këshilltar;
(b) për tre aplikantët e parë
z. J. BENNATHAN QC,  
z. J. BUNTING,                                                             Këshilltar;
(c) për aplikantin e katërt
z. J. KING,  
znj. A. FAUL,                                                            Këshilltar.
 
Gjykata dëgjoi adresimet nga Lordi Keen, z. Bennathan dhe z. King dhe përgjigjet e tyre 

në përgjigje të pyetjeve të parashtruara nga Gjykata.

FAKTET

I. RETHANAT E ÇËSHTJES

13.  Aplikantët kanë lindur në 1978 (z. Ibrahim), 1981 (z. Mohammed dhe z. Omar) dhe 
1982 (z. Abdurahman). Tre aplikantët e parë janë në paraburgim. Aplikanti i katërt jeton 
në Londër. 
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A. Hyrje

14.  Më 7 korrik 2005, katër bomba vetëvrasëse shpërthyen në tre trena nëntokësorë dhe 
një autobus në qendër të Londrës, duke vrarë pesëdhjetë e dy njerëz dhe duke plagosur 
qindra të tjerë.

15.  Dy javë më vonë, më 21 korrik 2005, tre aplikantët e parë dhe një burrë i katërt, z. 
Hussain Osman, shpërthyen katër bomba në tre trena nëntokë dhe një autobus në qendër 
të Londrës. Më 23 korrik 2005, një bombë e pestë u zbulua e braktisur dhe e pashpërthyer 
në një park në Londër. z. Manfo Asiedu u identifikua më vonë si komplotisti i pestë.

16.  Edhe pse u shpërthyen katër bomba, në çdo rast ngarkesa kryesore, me peroksid 
hidrogjeni të lëngët, nuk arriti të shpërthejë. Testimet e mëvonshme zbuluan se kjo ishte 
më shumë e mundshme si pasojë e një përqendrimi joadekuat të peroksidit të hidrogjenit 
të nevojshëm për të shpërthyer, duke marrë parasysh sasinë e TATP (peroksid aceton, 
një shpërthyes primar) që përdoret si detonator. Provat treguan se nëse përqendrimi i 
peroksidit të hidrogjenit ishte më i lartë ose TATP të forta, bomba do të shpërthente.

17.  Tre aplikantët e parë dhe z. Osman u larguan nga skena e shpërthimeve të tyre të 
mbetura në tentativë. Imazhet e katër burrave u kapën nga kamerat e mbyllura televizive 
(“CCTV”). Filloi një kërkim i policisë mbarëkombëtare dhe fotografitë dhe imazhet 
e CCTV të burrave u transmetuan në televizionin kombëtar dhe u botuan në gazetat 
kombëtare. Më 22 korrik 2005 një i ri u qëllua dhe u vra në metrotë e Londrës nga 
policia pasi u gabua për z. Osman (shih Armani Da Silva k. Mbretërisë së Bashkuar 
[DhM], nr. 5878/08, 30 mars 2016). Në ditët që pasuan, katër personat u arrestuan, tre 
aplikantët e parë në Angli ndërmjet 27 dhe 29 korrikut dhe z. Osman në Romë, Itali, më 
30 korrik. Ata u gjykuan dhe u dënuan për komplotim për vrasje.

18.  Kërkuesi i katërt i dha z. Osman strehë në shtëpinë e tij në Londër gjatë periudhës kur 
z. Osman ishte në arrati nga policia dhe para se të ikë në Romë. Policia mori në pyetje 
aplikantin e katërt në Angli më 27 dhe 28 korrik 2005 dhe e arrestoi atë në datën e fundit. 
Në procedura të ndara, ai u gjykua dhe u dënua për ndihmën e z. Osman dhe për të mos 
zbuluar informacion pas ngjarjes.

19.  Detajet e arrestimeve të ankuesve dhe pyetjet fillestare të policisë janë paraqitur më 
poshtë.

B. Tre aplikantët e pare

1. Arestimi dhe marrja në pyetje
(a) z. Omar

20.  I pari i bombvënësve që do të arrestohej ishte z Omar. Ai u arrestua më 27 korrik 2005 në 
orën 5.15 në një shtëpi në Birmingham. Një numër policësh hynë në shtëpi dhe e gjetën 
z. Omar duke qëndruar në vaskë, të veshur plotësisht dhe duke bërtitur, me një çantë 
shpine në shpinë. Policia besonte se çanta e shpinës, e cili ishte me përmasa të ngjashme 
me ato të përdorura në sulmet e dështuara me bomba, përmbante një bombë. Ata bënë 
thirrje paralajmëruese para se të zmbrapsnin z. Omar me ndihmën e një pajisjeje TAZER 
dhe largimin e çantës së shpinës. Çanta e shpinës kishte një kovë të zbrazët.

21.  Pas arrestimit, z. Omar u paralajmërua nga policia duke përdorur kujdesin e “stilit të ri” 
(shih paragrafin 184 më poshtë), domethënë se ai nuk kishte për t’iu përgjigjur pyetjeve, 
por se çdo gjë që ai thoshte mund të jepet në dëshmi dhe se konkludimet e kundërta mund 
të merren nga heshtja e tij nëse nuk ka përmendur çështjet që më vonë u mbështetën nga 
ai në gjykim. Ai u pyet nëse kishte ndonjë gjë që ai e dinte që mund t’i lëndonte dikë. Ai 
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u përgjigj: “Jo”. Oficerët e policisë që e shoqëruan atë në stacionin e policisë në Londër 
më vonë dhanë dëshmi për një intervistë të shkurtër që ndodhi në makinë. Sipas tyre, 
ata kishin pyetur përsëri nëse kishte material kudo që mund të dëmtonte dikë dhe nëse 
oficerët duhej të shqetësoheshin për ndonjë gjë në adresën e tij të shtëpisë, të cilës i ishte 
përgjigjur se nuk kishte. Më vonë gjatë udhëtimit, z. Omar dha vullnetarisht deklaratën 
e mëposhtme:

“Isha në atë tunel në kohën e shpërthimeve. Nuk e dija se do të dilja, nuk doja 
të lëndoja askënd ... Nuk e bëra unë eksplozivin. Më është thënë ta mbledhë atë. Unë 
shkova në një rrugicë pranë një dyqani dhe morra çantën e shpinës”.

22.  Z. Omar arriti në Stacionin Policor të Green Paddingtonit, Londër, në orën 7.20 të 
mëngjesit. Në orën 7,50 të mëngjesit ai kërkoi pjesëmarrjen e avokatit të gatshëm. Ai u 
tha se ai kishte të drejtë të konsultohet me një avokat por se kjo e drejtë mund të vonohet 
deri në dyzet e tetë orë nëse autorizohet nga një oficer policie i gradës së mbikqyrësit 
apo më lart. Në orën 7.55 të mëngjesit, inspektori MacBrayne urdhëroi që z. Omar të 
mbahej pa komunikim në listën 8 të Aktit të Terrorizmit 2000 (shih paragrafët 187 dhe 
189 më poshtë).

23.  Pak kohë më pas, inspektori McKenna drejtoi një “intervistë sigurie” me z. Omar. 
“Intervistë sigurie” është shprehja e stenografisë që përdoret për të përshkruar një 
intervistë të kryer urgjentisht me qëllim të mbrojtjes së jetës dhe parandalimit të dëmeve 
serioze të pronës. I ndaluari merret në pyetje për të siguruar informacione që mund 
të ndihmojnë në parandalimin e dëmtimit të publikut, duke parandaluar një sulm të 
mëtejshëm terrorist, për shembull. Intervista mund të ndodhë në mungesë të avokatit dhe 
para se të paraburgosurit të kenë mundësinë të kërkojnë këshilla ligjore (shih paragrafët 
188-190 dhe 193-198 më poshtë).

24.  Rreth orës 8.50 të mëngjesit, një doktor u thirr për të vizituar z. Omar dhe mjeku e 
vlerësoi atë si të aftë për t’u intervistuar.

25.  Në orën 9 të mëngjesit u zhvillua një intervistë e shkurtër për sigurinë. Ajo zgjati tre 
minuta dhe u përqendrua në se kishte ndonjë gjë të pasigurt në një qese të cilën z. Omar 
kishte hedhur poshtë kur u arrestua.

26.  Në orën 9.15 të mëngjesit, oficeri i rojes në Paddington Green kontaktoi avokatin në 
emër të z. Omar. Avokati i gatshëm u tha se do të kontaktohet përsëri sapo të përfundojë 
procedura e regjistrimit.

27.  Në orën 10.06 të mëngjesit dhe orën 10.14 të mëngjesit, z. Omar përsëri kërkonte 
praninë e një avokat. Ai u tha se kjo do të organizohej sapo të përfundonte procesi i 
regjistrimit. Procesi i rregjistrimit përfundoi pak pas kësaj.

28.  Në orën 10.24 të mëngjesit, oficerit të rojes iu tha se një intervistë e mëtejshme e sigurisë 
ishte autorizuar nga inspektori McKenna. Është regjistruar me shkrim se z. Omar nuk 
iu është dhënë mundësia për të marrë këshilla ligjore për arsye se vonesa e intervistës 
do të përfshinte një rrezik të menjëhershëm të dëmtimit të personave ose dëmtimit të 
pronës dhe se këshilla ligjore do të çonte në alarmimin e njerëzve të tjerë të dyshuar 
për kryerjen e veprave penale por jo të arrestuar, gjë që do ta bënte më të vështirë 
parandalimin e një akti terrorist ose sigurimin e arrestimit, ndjekjes penale ose dënimit 
të personave në lidhje me veprat penale të terrorizmit. Arsyet vazhduan:

“Omar është i dyshuar për vendosjen e një pajisje shpërthyese të improvizuar në një 
... tren të enjten 21 korrik 2005; kjo ishte pjesë e një sulmi të organizuar të njëkohshëm 
që përfshinte të paktën tre persona të tjerë që ende duhet të arrestoheshin. Identiteti i 
njërit prej këtyre personave ende nuk është përcaktuar dhe vendndodhja e të treve është 
ende për t’u përcaktuar.



614

Shtëpia e Omarit në 58 Curtis House besohet të jenë përdorur për prodhimin e 
materialit eksploziv të improvizuar. Dyshimi im është se Omar dhe tre (të paktën) 
bashkëpunëtorët e tij po përpiqeshin të kryenin një ‘sulm vetëvrasës’, duke vrarë 
veten dhe çdo person tjetër në afërsi të tyre. Palët e tjera të këtij sulmi ende duhet të 
kapen dhe është e domosdoshme të ruhet dhe të sigurohet siguria publike që ata të 
identifikohen, të vendosen dhe të mbahen para përpjekjes për të përsëritur ngjarjet e 21 
korrikut. Vendndodhja e menjëhershme e këtyre personave të tjerë, prezenca e mjeteve 
të tjera shpërthyese të improvizuara dhe identiteti dhe vendndodhja e çdo personi tjetër 
të përfshirë në komision, përgatitja ose nxitja e akteve të terrorizmit të lidhur me Omarin 
DUHET të krijohet për të parandaluar çdo humbje të jetës ose serioze dëmtimin e pronës. 
Duke pritur ardhjen e një avokati dhe duke lejuar ndonjë konsultim para intervistës 
para se ndonjë përpjekje për të vendosur faktet e mësipërme do të shkaktojë vonesë 
të panevojshme për këtë proces intervistimi. Kam shqyrtuar kërkesat e PACE-s [Akti 
i Policisë dhe Provat Penale të vitit 1984] dhe Kodeve të Praktikës të lidhura me të, 
dhe besoj se ky kurs veprimi është i nevojshëm dhe proporcional. Çdo intervistë me 
Omarin nën këtë autorizim duhet të pushojë kur rreziku për jetën dhe sigurinë publike 
të shmanget.

Në dhënien e këtij autorizimi unë kam konsideruar të drejtat e Omarit sipas Nenit 
6 të Konventës dhe besoj se ky autorizim është proporcional dhe i domosdoshëm për të 
siguruar të drejtat e Nenit 2 në përgjithësi të publikut”. 

29.  Atje pastaj pasuan katër intervista të sigurisë prej rreth dyzet e pesë minutash secila, me 
një pushim prej rreth pesëmbëdhjetë deri në njëzet minuta në mes të secilit.

30.  Intervista e sigurisë A filloi në orën 10.25 dhe përfundoi në orën 11.11. Në fillim të 
intervistës, z. Omar iu dha kujdesi i stilit të vjetër (shih paragrafin 182 më poshtë), 
domethënë se ai nuk kishte nevojë të thoshte tjetër përveç se çdo gjë që ai thoshte mund 
të merret si provë.

31.  Intervista e sigurisë B filloi në orën 11.26 dhe përfundoi në orën 12.11. Përsëri, z. Omar 
iu dha kujdesi i vjetër në fillim të intervistës.

32.  Rreth orës 12.15 pasdite një doktor u thirr për të vizituar z. Omar dhe e vërtetonte atë si 
të përshtatshëm për t’u intervistuar.

33.  Te 12.19 pasdite u kontaktua avokati i gatshëm dhe u tha se intervistat e sigurisë po 
zhvilloheshin.

34.  Në orën 12.31 filloi intervista e sigurisë C. Këtë herë, z. Omar iu dha kujdes i ri (shih 
paragrafin 184 më poshtë). Mbaroi në ora 1.17 mbasdite dhe z. Omar iu dha një vakt i 
nxehtë.

35.  Në orën 1.35 të mëngjesit filloi Intervista e sigurisë D, duke ndjekur mënyrën e vjetër të 
kujdesit. U përfundua në ora 2.20.

36.  Gjatë intervistave të sigurisë, z. Omar pretendonte se ai nuk i njihte të dyshuarit e tjerë 
nga fotot në media apo ai dha një pasqyrë të gabuar se si ai i njihte disa prej tyre. Ai 
qëllimisht e përshkroi gabimisht përfshirjen e tyre në ngjarjet e 21 korrikut.

37.  Ndërkohë, në orën 2.15, oficeri i rojes kontaktoi avokatin e gatshëm, i cili tregoi se do 
të arrinte në stacionin e policisë në orën 3.30 të mëngjesit. Në orën 3.40 të mëngjesit. 
Avokati i gatshëm arriti në vendin e ruajtjes dhe iu lejua të lexonte të dhënat e arestit.

38.  Në orën 4.08 pasdite z. Omar u vendos në një dhomë për t’u konsultuar me avokatin e 
gatshëm. Ky konsultim u ndërpre në orën 4.15 të mbasdites për një intervistë të shkurtër 
të sigurisë, e cila filloi në orën 4.19 të megjesit dhe përfundoi në orën 4.21 të mëngjesit 
dhe u zhvillua në praninë e avokatit.
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(b) z. Ibrahim 

39.  I dyshuari tjetër që u arestua ishte z. Ibrahim. Ai u arrestua dy ditë më vonë, më 29 
korrik 2005, në orën 1.45 të mëngjesit në një banesë në Ëest London. Z. Mohammed 
ishte gjithashtu i pranishëm në banesë.

40.  Z. Ibrahim iu dha kujdesi i ri (shih paragrafët 21 më lart dhe 184 më poshtë) dhe u 
vendos në një kostum që përdoret nga mjekët. Ai u pyet nëse ka pasur ndonjë material 
në ambientet që mund të shkaktojnë rrezik për çdo person. Ai u përgjigj se nuk kishte. Ai 
u pyet gjithashtu nëse ka ndonjë material kudo që policia duhet të dijë dhe ai u përgjigj 
se policia tashmë dinte për “58 Curtis House”, sepse ata kishin qenë atje tashmë. Ai 
identifikoi njeriun tjetër në banesën perëndimore të Londrës si z. Mohammed dhe u 
pyet nëse z. Mohammed kishte kontroll mbi çdo material që mund të shkaktonte rrezik. 
Ai u përgjigj: “Jo, dëgjo, kam parë foton time dhe isha në autobus por nuk bëra asgjë, 
isha vetëm në autobus”. Ai j’u tha se do të merrej në pyetje më vonë për këtë dhe se të 
gjithë policët donin të dinin nëse kishte ndonjë gjë në një vend tjetër që ka mundësi të 
shkaktojë rrezik. Z. Ibrahim tha, “Shikoni, unë e di që po përpiqeni të na lidhni me 7/7. 
E kam parë në televizion. Kjo nuk ka të bëjë me ne. Unë nuk i njoh këta njerëz. Unë jam 
mysliman. Nuk mund të them gënjeshtra. Mirë kam qënë në autobus, por nuk kam pasur 
të bëj me 7/7. “Zyrtari u përgjigj: “Shikoni, ne nuk po ju intervistojmë për ndonjë nga 
këto çështje në këtë faze”.

41.  Z. Ibrahim arriti në Stacionin e Policisë në Paddington Green në 2.20 të darkës. Ai 
kërkoi praninë e një avokati të gashëm. 

42.  Në orën 4,20 të mëngjesit ai u kujtua për të drejtën e tij për këshillë ligjore falas dhe u 
përgjigj se ai e kuptoi atë që i ishte thënë atij. Avokati i gatshëm u kontaktua në orën 4.42 
të mëngjesit. Në orën 5:00. Avokati në detyrë thirri stacionin e policisë dhe kërkoi të 
fliste me z. Ibrahim. Atij u’ tha se z. Ibrahim ishte i padisponueshëm për një konsultim. 
Avokati thirri përsëri në orën 5.40 të mëngjesit dhe u tha se detajet e saj do t’i kalonin 
oficerit përgjegjës për hetimin, por ky kontakt telefonik ishte jopraktik, sepse dhomat e 
përshtatshme të konsultimit nuk ishin të disponueshme.

43.  Në orën 6.10 të mëngjesit inspektori MacBrayne urdhëroi një intervistë urgjente për 
sigurinë dhe urdhëroi që z. Ibrahim të mbetej pa komunikim. Regjistri i kujdestarisë 
shpjegoi se e drejta e tij për qasje në këshilla ligjore ishte vonuar për shkak se kishte 
arsye të arsyeshme për të besuar se vonesa e një interviste do të përfshinte rrezik të 
menjëhershëm të dëmtimit të personave ose humbje serioze ose dëmtim të pronës; dhe 
se kjo do të çojë në alarmimin e personave të tjerë të dyshuar për kryerjen e një vepre 
terroriste, por ende të pa arrestuar, gjë që do ta bënte më të vështirë parandalimin e një 
akti terrorizmi ose sigurimin e arrestimit, ndjekjes penale ose dënimit të një personi 
në lidhje me veprat penale të terrorizmit. Të dhënat dhanë arsye të hollësishme, si më 
poshtë:

“IBRAHIM dyshohet se ka shpërthyer një mjet shpërthyes të improvizuar në 
sistemin e transportit në Londër të enjten më 21 korrik 2005, kjo ishte pjesë e një sulmi 
të organizuar të njëkohshëm që përfshinte të paktën tre persona të tjerë dhe besoj se ishte 
një “sulm vetëvrasës” dhe ata që ishin të interesuar të sillnin vrasjen e tyre dhe duke 
shkaktuar viktima masive në publik. Shtrirja e plotë e atyre që janë përfshirë ende nuk 
është përcaktuar dhe të dyshuarit e tjerë mund të mbeten të lirë ... Nuk dihet në këtë fazë 
si është prodhuar eksplozivi; ku mund të jetë ende; ose nëse është nën kontrollin e një 
individi ose të individëve që ende mund të kryejnë një sulm të ngjashëm.

Është e domosdoshme të ruhet dhe të sigurohet siguria publike që të merren të 
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gjitha masat e duhura për të identifikuar, gjetur dhe mbajtur të dyshuar të tjerë para 
se të tentojnë të përsërisin ngjarjet e 21 korrikut. Është e domosdoshme të merren të 
gjitha hapat proporcionale për të ndaluar personat e angazhuar në kryerjen, përgatitjen 
ose nxitjen e akteve të terrorizmit në lidhje me këtë çështje për të mbrojtur publikun, 
për të parandaluar humbjen e jetës dhe dëmtimin substancial të pronës. Duke pritur 
ardhjen e një avokati dhe duke lejuar ndonjë konsultim para intervistës para se ndonjë 
përpjekje për të vendosur faktet e mësipërme do të shkaktojë vonesë të panevojshme 
për këtë proces intervistimi. Kam marrë në konsideratë kërkesat e PACE dhe të Kodeve 
të Praktikës në lidhje me të dhe besoj se kjo mënyrë veprimi është e nevojshme dhe 
proporcionale. Çdo intervistë me Ibrahim nën këtë autorizim duhet të pushojë kur 
rreziku për jetën dhe sigurinë publike të jetë shmangur.

Në dhënien e këtij autorizimi kam konsideruar të drejtat e Ibrahimit sipas Nenit 6 
... dhe besoj se ky autorizim është proporcional dhe i domosdoshëm për sigurimin në 
përgjithësi të të drejtave të publikut sipas Nenit 2”.

44.  Në orën 7:00 të mbrëmjes një avokat tjetër i thiri stacionin policor dhe kërkoi të fliste 
me “Ibrahim Muktar Said”. Ai j’u tha se asnjëri prej këtij emri nuk u mbajt në stacionin 
policor. Në orën 7.45, kur u konstatua se një z. Ibrahim ishte në stacionin policor, ai u 
kontaktua dhe u tha se ai tashmë ishte përfaqësuar nga avokati i detyrës. Ndërkohë, z. 
Ibrahim u pa nga kujdestari mjeko-ligjor dhe j’u dha një vakt i nxehtë vegjetarian.

45.  Në orën 7.58 të mëngjesit z. Ibrahim u morr nga celula e tij për një intervistë për sigurinë. 
Në fillim të intervistës së sigurisë atij i’u dha kujdesi i stilit të rri (shih paragrafët 21 
më lart dhe 184 më poshtë). Gjatë intervistës, atij ju u lexuan shënimet e punonjësve të 
policisë lidhur me atë që ai kishte thënë gjatë arrestimit të tij, por ai nuk pranoi të bënte 
ndonjë koment apo t’i nënshkruante ato. Ai u pyet nëse ai kishte ndonjë material të 
tillë si eksplozivë apo kimikate të ruajtura kudo. Ai mohoi të dinte se ku mund të ruhet 
ndonjë material i tillë ose të ketë ndonjë njohuri për sulmet e planifikuara që mund të 
rrezikojnë publikun. Ai i tha policisë se ai nuk dinte asgjë për eksplozivë dhe se ai nuk 
kishte lidhje me asnjë grup terrorist. Kur u kërkua nëse ai njihte njerëzit e tjerë, pajisje 
të tjera dhe plane të tjera, ai tha se nuk merrej me eksplozivë dhe nuk njihte asnjeri që 
ta bënte. Kur u pyet më tej nëse kishte “diçka atje” që mund të lëndonte dikë, ai tha se 
nëse ai do të dijë diçka ai do t’i thoshte policisë. Ai përsëriti se ai nuk dinte asgjë për 
eksplozivë dhe se nuk e njihte asnjeri që planifikonte të kryejë sulme vetëvrasëse. Ai 
shtoi se ai nuk njihte ndonjë që merrej me eksploziv, ishte një rrezik për shoqërinë ose 
po planifikonte aktivitete terroriste. Ai pranoi se e njihte z. Omar, por mohoi të njihte 
dy burrat e tjerë të lidhur me ngjarjet e 21 korrikut, fotot e të cilëve ishin shfaqur në 
televizion. Ai nuk ishte i vetëdijshëm për këdo që e dinte se ishte përfshirë në këto 
ngjarje. Ai tha se Z. Mohammed nuk ishte dikush që do të ishte i përgatitur të bënte 
diçka të tillë. Intervista e sigurisë përfundoi në orën 8.35 të mbrëmjes. 

46.  Ndërkohë, në ora 8:00 të mbrëmjes avokati i dytë kontaktoi oficerin e rojes dhe u bë 
një shënim në të dhënat e ruajtjes se kishte një çështje të dy avokatëve që dëshironin të 
përfaqësonin z. Ibrahim. Në orën 8.15, avokati i dytë telefonoi përsëri duke kërkuar të 
fliste me të.

47.  Në orën 8.45 të mbrëmjes avokati i gatshëm arriti në stacionin e policisë. Z. Ibrahim 
ishte duke fjetur dhe pa avokatin në ora 10.05. Rreth një orë më vonë, z. Ibrahim tha se 
nuk dëshironte në atë fazë shërbimet e avokatit të dytë.

48.  Gjatë intervistave të mëvonshme, ndërsa z. Ibrahim ishte në paraburgim, të cilat u kryen 
në praninë e një avokati, ai nuk bëri asnjë koment.
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(c) z. Mohammed

49. I fundit i tre të dyshuarve të arrestuar ishte z. Mohammed. Ai u arrestua dhe u paralajmërua 
duke përdorur kujdesin e ri (shih paragrafët 21 më lart dhe 184 më poshtë), më 29 
korrik 2005 në orën 3.22 të mbasditës në të njëjtën banesë Ëest London si z. Ibrahim. I 
pyetur se a ka ndonjë gjë brenda banesës që mund të shkaktojë dëm për policët apo për 
publikun. Ai u përgjigj: “Jo”.

50.  Ai mbërriti në Stacionin e Policisë Paddington Green në orën 4.29 të mbasdites. Në orën 
4.39 të mëngjesit ai kërkoi ndihmën e avokatit të gatshëm dhe filloi procedura ligjore. 
Në orën 5.05 të pasdites oficeri i rojes pyeti zyrtarët përkatës për ta informuar atë nëse 
z. Mohammed do të mbahej pa komunikim dhe në orën 5.48 kjo u autorizua.

51.  Njëkohësisht, Inspektori MacBrayne autorizoi një intervistë për sigurinë. Arsyet për 
shtyrjen e qasjes në këshilla ligjore janë regjistruar. Mbikqyrësi tregoi se ai besonte se 
vonesa e një interviste do të përfshinte rrezik të menjëhershëm të dëmtimit të personave 
ose humbje serioze ose dëmtim të pronës; se kjo do të çonte tek të dyshuarit e tjerë 
se kanë kryer vepra penale, por ende nuk janë arrestuar duke u alarmuar; dhe duke 
njoftuar çdo person tjetër do të ishte më e vështirë të parandalonte një akt terrorizmi ose 
të siguronte kapjen, ndjekjen penale ose dënimin e një personi në lidhje me kryerjen, 
përgatitjen ose nxitjen e një akti terrorizmi. Arsyet e detajuara ishin në thelb të njëjta me 
ato të dhëna për z. Ibrahim (shih paragrafin 43 më lartë).

52.  Në orën 6:59 të mbrëmjes oficeri i rojes thirri skemën e avokatit të gatshëm. Te 7:16 
paradite procedura ligjore është përfunduar dhe në orën 7:19 z. Mohammed nënshkroi 
të dhënat e kujdestarisë duke treguar se ai dëshironte të fliste me një avokat sa më shpejt 
të jetë e mundur. Në orën 7:34 të mëngjesit atij i’u tha që ai po mbahej pa komunikim 
dhe së shpejti pas kësaj u lejua të kthehej në qelinë e tij për t’u lutur.

53.  Rreth orës 8:00 të mbrëmjes avokatët e gatshëm arritën në zyrën e Stacionit të Policisë 
Paddington Green.

54.  Në orën 8.14 të mbrëmjes intervista për sigurinë e z. Mohammed filloi pa praninë e një 
avokati. Atij iu dha kujdesi i ri (shih paragrafët 21 më lart dhe 184 më poshtë). Ai u tha se 
ai ishte i dyshuar për përfshirje në sulmet e 21 korrikut dhe se policia ishte e shqetësuar 
për sigurinë e oficerëve dhe publikut. Prandaj, ata kishin nevojë për informacion rreth 
ndonjë eksplozivi tjetër, dhe njerëzve që mund t’i kishin ato, që mund të shkaktonin 
dëm publikut në të ardhmen e afërt. Ai u përgjigj se nuk kishte të bënte asgjë me ngjarjet 
e 21 korrikut dhe se ai nuk dinte asgjë për ta. Ai nuk i njihte fotografitë e autorëve të 
supozuar që ai kishte parë në media dhe ai nuk dinte të bënte pajisjet e eksplozivit të 
gjetura. Intervista e sigurisë përfundoi tetë minuta më vonë, në orën 8.22.

55. Avokati i gatshëm arriti në dhomën e paraburgimit në orën 8.40 të mbrëmjes dhe pa z. 
Mohammed në orën 9.45 të mbrëmjes. Vonesa u shkaktua pjesërisht nga kërkesa e z. 
Mohammed për kohën për t’u lutur dhe për të siguruar një vakt.

56.  Dy ditë më vonë, më 31 korrik 2005, z. Mohammed u intervistua për herë të dytë, 
kësaj here në praninë e një avokati. Në fillim të intervistës, avokati lexoi deklaratën e 
mëposhtme nga z. Mohammed:

“Unë nuk jam terrorist dhe nuk jam i lidhur në ndonjë mënyrë me ndonjë akt 
terrorizmi dhe nuk kam qenë i lidhur me ndonjë akt terrorizmi, veçanërisht më 21 korrik 
apo 7 korrik 2005.”

57.  Pas kësaj, z. Mohammed ushtroi të drejtën e tij për të mos folur. 
2. Procesi për tre aplikantët e parë

58.  Tre aplikantët e parë u akuzuan për komplot për vrasje. Në shtator 2006, u dorëzuan 
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deklaratat e mbrojtjes. Në deklaratën e tij të mbrojtjes zoti Omar shpjegoi se së bashku 
me z. Ibrahim kishte hartuar një plan për ndërtimin e një pajisjeje me pamjen e jashtme 
të një pajisje eksplozive realiste, por e cila ishte projektuar posaçërisht vetëm për të bërë 
një zhurmë. Ai pranoi se ai ishte përfshirë në ndërtimin e pajisjeve të shpërthyera më 21 
korrik 2005 dhe se ai ishte një nga bombarduesit në metro.

59.  Në deklaratën e tij të mbrojtjes, z. Ibrahim pranoi se kishte njohuri të hollësishme se 
si të bënte TATP dhe peroksid të koncentruar. Ai pranoi se kishte blerë shumicën e 
përbërësve për bombat, të cilat ai tha se ishin projektuar për të bërë një zhurmë por jo për 
të shpërthyer, sepse nuk kishte TATP të mjaftueshëm për të aktivizuar ndezësin kryesor. 
Ai përshkroi një takim në 58 Curtis House me z. Omar, z. Mohammed dhe z. Osman më 
19 korrik 2005 dhe shpjegoi se Z. Mohammed dhe Z. Osman ishin dhënë komponentët 
që do të përdoreshin për të bërë pajisjet. Ai tha se aktivizimi i pajisjes në autobus ishte 
një gabim; ai nuk kishte qenë në gjendje për ta vendosur atë në nëntokë, sepse kishte 
pasur shumë njerëz dhe ikja e tij mund të ishte penguar.

60.  Në deklaratën e tij të mbrojtjes, z. Mohammed pranoi se ai kishte qenë një nga 
bombarduesit në metro. Ai pranoi se e kishte mbajtur pajisjen, por pohoi se ai ishte 
dhënë nga z. Ibrahim në mënyrë që të bënte një zhurmë dhe se duhej të ishte lënë në 
trenin nëntokësor për të tërhequr publicitet maksimal. Ai tha se ai kishte ndihmuar të 
lëvizte disa prej peroksidit të hidrogjenit të përdorur për prodhimin e pajisjeve dhe se, 
më 21 korrik 2005, ai kishte përzier peroksid hidrogjeni dhe miell dhe e kishte vendosur 
në një enë, më pas duke bashkuar rondele metalike dhe vida në pajisje.

61.  Gjyqi i tre aplikantëve të parë për komplot për vrasje filloi në Gjykatën e Kurorës në 
Ëoolëich më 15 janar 2007, përpara z. Gjykatës Fulford dhe një jurie. Aplikuesit u 
paraqitën së bashku me z. Osman, z. Asiedu (shih paragrafin 15 më lart) dhe z. Adel 
Yahya (i akuzuar për pjesëmarrje në përgatitjen esenciale për sulmet). Gjyqi zgjati shtatë 
muaj.

62.  Mbrojtja e aplikantëve në gjykim, siç tregohet në deklaratat e tyre të mbrojtjes, ishte se 
edhe pse ata ishin përfshirë në ngjarjet e 21 korrikut 2005 dhe kishin shpërthyer pajisjet 
shpërthyese, veprimet e tyre nuk kishin për qëllim të vrisnin por kishin qenë thjesht një 
mashtrim i përpunuar i projektuar si një protestë kundër luftës në Irak. Bomba ishte 
projektuar për të parë realisht dhe për të shkaktuar një zhurmë kur ata shkuan, por kishin 
qenë qëllimisht të ndërtuara me të meta për të siguruar që ngarkesa kryesore nuk do të 
shpërthente.

63.  Çështja kryesore në gjykim ishte nëse dështimi i pajisjeve për të shpërthyer ishte një 
gabim i qëllimshëm i projektimit (në të cilin rast aplikantët nuk mund të ishin fajtorë 
për konspiracion për vrasje) ose një gabim në ndërtimin e pajisjeve siç është akuzuar 
nga prokuroria. Prokuroria kërkoi të mbështetet në përgjigjet e ankuesve në intervistat 
e tyre të sigurisë për të minuar mbrojtjen e tyre se ngjarjet e 21 korrikut kishin si qëllim 
mashtrimin.
(a) Pranueshmëria e intervistave të sigurisë

64.  Tre aplikantët e parë argumentuan se pranimi i deklaratave që ata kishin bërë gjatë 
intervistave të tyre të sigurisë në stacionin policor do të kishte një efekt kaq të 
pafavorshëm në drejtësinë e procedurave që ata duhet të përjashtoheshin në pajtim 
me nenin 78 të Policisë dhe Provat Penale Akti 1984 (“PACE” - shih paragrafin 201 
më poshtë). Avokati i z. Omar pranoi se policia kishte pasur arsye të mjaftushme për 
kryerjen e marrjes në pyetje siç u bë. Avokati për z. Ibrahim pohoi se kujdesi i stilit të 
rri përfshinte një element të shtrëngimit dhe se intervista e tij e sigurisë kishte shkuar 
përtej qëllimit të saj të sigurisë. Avokati i z. Mohammed tha se arsyet për vendimin për 
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të mbajtur një intervistë për sigurinë në rastin e tij ishin të paaftë të përbënin baza të 
arsyeshme duke pasur parasysh natyrën themelore të së drejtës për një avokat. Ai pyeste 
nëse intervista e sigurisë së z. Mohammed ishte një intervistë urgjente dhe argumentoi 
se çështja e intervistës kishte tejkaluar pyetjet e nevojshme për sigurimin e sigurisë 
publike.

65.  Një voir dire (një “gjyq në një gjykim” për të përcaktuar pranueshmërinë e provave) 
është kryer. Pasi z. Omar nuk e sfidoi ligjshmërinë e intervistave të sigurisë apo mënyrën 
në të cilën ato u zhvilluan, prokurorisë nuk i’u kërkua të thërriste dëshmi në këtë 
drejtim. I gjithë procesi i intervistës së tij, dhe në veçanti përmbajtja e intervistave të tij 
të sigurisë, u morën si të pranuara. Pra, gjithashtu, ishte dëshmi e inspektorit McKenna, 
zyrtari i lartë përgjegjës për hetimin, dhe provat relevante nga të dhënat e mbikqyrjes. 
Dëshmia u dëgjua nga, inter alios, inspektori MacBrayne, zyrtarët e intervistimit dhe 
rojet në stacionin e policisë Paddington Green. Gjykatësi dëgjoi gjithashtu pretendimet 
nga avokati.

66.  Dëshmia e inspektorit McKenna është dhënë në një deklaratë të 5 tetorit 2006 dhe ishte 
si më poshtë:

“Brenda disa orësh pas incidentit më 21 korrik, hetimi kishte zbuluar identitetet e 
mundshme të tre prej katër të dyshuarve kryesorë. Hetimi u bë më i komplikuar gjatë 
këtyre ditëve të para për shkak të një numri faktorësh të ndërlikuar. Disa nga këto ishin 
si vijon: të shtunën më 23 korrik një pajisje shpërthyese e improvizuar (“IED”) u zbulua 
nga një qytetar dhe dukej i braktisur ..., duke sugjeruar një sulmues potencial të pestë 
deri tani të panjohur të dyshuar. Një lokal në Enfield u zbulua lidhur me dy nga të 
dyshuarit e njohur në atë kohë. Një sasi e madhe e kimikateve pararendëse u zbulua në 
afërsi të këtyre ambienteve. Sasia e kimikateve duket të jetë shumë më e madhe se ajo 
që do të ishte kërkuar për të ndërtuar IED-s të përdorura gjatë sulmeve më 21 korrik. 
Duket se të dyshuarit nga 21 korriku kanë marrë ndihmë të konsiderueshme pas rasteve 
nga persona të tjerë të paidentifikuar.

Efekti përfundimtar i çështjeve të përmendura më lart ishte se nevoja për të 
identifikuar dhe gjetur të gjithë ata që përfshiheshin në ngjarjet e 21-ta ishte përparësia 
kryesore e hetimit. Ekzistonte një frikë shumë e vërtetë se një sulm tjetër mund të bëhej, 
qoftë nga ata që kishin kryer sulmet e 21-shit ose nga të tjerët, duke vepruar veçmas, por 
nën të njëjtin kontroll, ose në bashkëpunim me të dyshuarit e 21 korrikut”. 

67.  Inspektori MacBrayne dha dëshmi se ai kishte qenë i vetëdijshëm kur dha leje për të 
vonuar këshillën ligjore në rastin e z. Ibrahim se avokatët kishin qenë në kontakt me zyrën 
e kujdestarisë. Në vendimin e tij për të vonuar këshillën ligjore, ai kishte konsideruar 
periudhën që një konsultim mund të merrte, por nuk kishte domosdoshmërisht adresuar 
mundësinë e një konference telefonike. Sa i përket vonesës midis autorizimit për të 
kryer një intervistës së sigurisë dhe fillimin e intervistës së z. Ibrahim, inspektori 
MacBrayne shpjegoi se koha e fillimit të një interviste ishte një çështje për diskrecionin 
e zyrtarëve. Pasi ai kishte autorizuar një intervistë urgjente, nuk ishte realiste në këto 
rrethana të priste që ai vazhdimisht të rishqyrtojë çështjen dhe të përcaktojë kur do të 
ndodhte intervista: disa vendime j’u lanë oficerëve në stacionin e policisë. Inspektori 
MacBrayne pranoi se para fillimit të intervistës së sigurisë të z. Ibrahim mund të kishte 
qenë e mundur që avokatët ta shihnin atë, por tha se në përvojën e tij konferencat e tilla 
mund të jenë jashtëzakonisht të zgjatura. Ai pranoi që një takim me një avokat nuk mund 
të ndërpritej ose të bëhej objekt i afateve kohore. Në lidhje me intervistën e sigurisë së 
z. Mohammed, inspektori MacBrayne dha dëshmi se nevoja për të bërë pyetje ishte po 
aq e madhe saqë intervista filloi siç kishte qënë kur u autorizua intervista. Ai shpjegoi 
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se ai kishte dhënë nëpunësit e policisë mjetet për të marrë vendimin për kohën e saktë të 
intervistës kur duhet të ndodhte.

68.  Në vendimin e tij të gjatë mbi seancën paraprake, gjykatësi hetues tha se deklaratat e 
bëra gjatë intervistave të sigurisë mund të pranoheshin. Gjykatësi në fillim i referohej 
shpjegimit të dhënë nga Kryeinspektori McKenna për situatën me të cilën ishte 
ballafaquar (shih paragrafin 66 më lart). Gjykatësi gjithashtu konsideroi lehtësirat 
në dispozicion në zonën e kujdestarisë në Stacionin Policor të Paddington Green, ku 
aplikantët ishin marrë pas arrestimit të tyre dhe ku ishin kryer intervistat e sigurisë. 
Ai vuri në dukje se të gjitha objektet e ruajtjes ishin dhënë në hetimin e tentativave të 
bombardimeve. Kishte njëzet e dy hapësira, dhoma për qëllime të testimit mjekësor 
dhe mjeko-ligjor dhe katër dhoma për konsultime midis të dyshuarve dhe avokatëve të 
tyre. Megjithatë, në kohën e intervistave të z. Ibrahim dhe z. Mohammed, tetëmbëdhjetë 
individë të dyshuar për vepra terrorizmi po mbaheshin në stacionin policor.

69.  Gjyqtari shqyrtoi me kujdes rrethanat rreth secilit prej arrestimeve të ankuesve dhe 
intervistave të sigurisë. Duke shqyrtuar, së pari, çështjen e z. Omar, ai vuri në dukje 
se avokati i z. Omar nuk pretendoi se intervistat ishin të dhunshme. Përkundrazi, tha 
ai, avokati kishte pranuar se intervistat ishin të nevojshme dhe të kryera në mënyrë të 
drejtë. Gjykatësi vuri në dukje:
“30.  Në të gjitha çështjet e rëndësishme, është pranuar që Omar, që nga fillimi, nuk ka 

treguar të vërtetën në këto intervista dhe, në rezultat, ai nuk ka ndihmuar në asnjë 
mënyrë policinë në përpjekjen e tyre për të siguruar sigurinë e publikut. Në të 
vërtetë, pozicioni është krejt i kundërt ...”

70.  Gjykatësi vërejti se, duke i’u përgjigjur pyetjeve të hartuara për të mbrojtur publikun, 
z. Omar kishte dhënë vullnetarisht një sasi shumë të madhe informacioni mashtrues. 
Ai nuk kishte inkriminuar veten në asnjë fazë, por kishte thënë gënjeshtra të shumta 
shfajësuese. Oficerët e policisë u përqendruan në çështje që mund të kishin zbuluar 
informata relevante për t’i ndihmuar ata për të gjetur njerëzit ose sendet që mund të 
paraqesin rrezik për publikun. Megjithëse intervistat kishin qenë të gjata, nuk ishte 
pretenduar nga avokati se policia kishte tejkaluar kompetencat e saj që ishin të nevojshme 
dhe ishte pranuar se linjat e pyetjeve ishin relevante për çështjet e sigurisë publike.

71.  Sa i përket z. Ibrahim, gjyqtari përsëri shqyrtoi në detaje rrethanat e arrestimit dhe 
marrjes në pyetje të tij dhe vuri në dukje:
“48. ... Kanë qenë 18 të burgosur, të gjithë të arrestuar për dyshime për përfshirje në 

ngjarjet e 21 korrikut ... Pamja e përgjithshme është e një stacioni shumë të zënë 
policor dhe unë pranoj pa hezitim se nuk ishte praktike të mundësohet një bisedë 
telefonike të ndodhte ndërmjet avokatit të gatshëm dhe Ibrahimit në kohën e dy 
thirrjeve ... Rreshterët e rojes me sa duket i dhanë përparësi takimeve “ballë për 
ballë” ... dhe nuk ishte një mundësi realiste për të lënë një dhomë të lirë me një prizë 
telefonike për biseda telefonike me avokatë. Rreshteri i rojes pranoi, megjithatë, 
se kishte pasur problem në komunikim duke u thënë zyrtarëve të intervistimit se 
aavokati i gatshëm po kërkonte të lidhej me Ibrahimin në telefon.”

72.  Gjykatësi vuri në dukje se policia i ishte afruar çështjes së sendeve të pazbuluara nga një 
numër drejtimesh të ndryshme, por që gjithnjë Ibrahimi kishte pohuar se ai nuk kishte 
dijeni për ndonjë sulm të planifikuar për të ardhmen apo për eksplozivë të fshehur.

73.  Gjykatësi pastaj shqyrtoi rrethanat e arrestimit dhe marrjes në pyetje të z. Mohammed 
nga policia. Përsa i përket hendekut midis ardhjes së tij në stacionin policor dhe fillimit 
të intervistës së tij të sigurisë, gjyqtari i’u referua provave të inspektorit MacBrayne 
(shih paragrafin 67 më lart).
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74.  Më pas gjyqtari i hetues i referohej kornizës ligjore që rregullonte qasjen në këshilla 
juridike për ato që mbaheshin nën legjislacionin e terrorizmit (shih paragrafët 188-190 
dhe 193-198 më poshtë), gjë që e bëri të qartë se kur një i dyshuar është intervistuar pa 
ndihmën juridike, (2A) të Aktit të Drejtësisë Penale dhe të Rendit Publik 1994 ndaluan 
nxjerrjen e konkluzioneve të kundërta nga heshtja, ku i dyshuari nuk kishte pasur qasje në 
këshilla ligjore (shih 195 më poshtë). Megjithatë, gjyqtari konsideroi se kjo nuk shtrihej 
në ndalimin e gjykatës nga pranimi i provave të gjërave të thëna nga një i dyshuar gjatë 
marrjes në pyetje, duke përfshirë çdo gënjeshtër që ai i tha. Gjykatësi tregoi se juria 
do të tregonte së pari se, në kundërshtim me kushtet e kujdesit të ri të stilit që dikur 
ishte administruar, nuk mund të nxirrej ndonjë konkluzion negativ nga mosparaqitja e 
ankuesve gjatë marrjes në pyetje të fakteve më vonë mbështetur në gjykim; dhe, së dyti, 
që ata duhet të marrin në konsideratë që ishin dhënë paralajmërime të pasakta.

75. Gjykatësi j’u kthye për të shqyrtuar jurisprudencën vendase dhe të strasburgut për qasjen 
në këshilla ligjore dhe të drejtën për heshtje, duke iu referuar John Murray k. Mbretërisë 
së Bashkuar, 8 shkurt 1996, Raportet e Vendimeve dhe Vendimeve 1996 I, Condron k. 
Mbretërisë së Bashkuar, Nr. 35718/97, § 60, KEDNJ 2000 V, Magee k. Mbretërisë së 
Bashkuar, Nr. 28135/95, ECHR 2000 VI, dhe Averill k. Mbretërisë së Bashkuar, Nr. 
36408/97, ECHR 2000 VI. Ai vazhdoi:
“129. Sipas mendimit tim, këto konkluzione duhet të nxirren nga ato vendime të KEDNJ-

së. Së pari, këshillat ligjore mund të mohohen për arsye të mirë gjatë fazave të 
hershme të hetimeve, për aq kohë sa kushtet në të cilat zhvillohen intervistat 
nuk janë aspak të detyrueshme (Magee) dhe përderisa qasja nuk shtyhet për një 
periudhë të gjatë (Murray). Për më tepër, marrja në pyetje e një të dyshuari që 
ka mbajtur këshilla ligjore dhe duke ndjekur një paralajmërim të ri stil nuk është 
vendimtar në vlerësimin nëse ka pasur shkelje të Nenit 6 të Konventës (Averill). 
Përkundrazi, gjykata duhet të shqyrtojë rrethanat e përgjithshme dhe përdorimin 
ndaj të cilave paraqitet prova (dhe duke përfshirë nëse janë nxjerrë konkluzione 
të kundërta). Prandaj, për sa kohë që rrethanat e përgjithshme nuk kanë shkaktuar 
paragjykime të pakthyeshme për të drejtat e të pandehurit, shumë do të varen nga 
drejtimet që një juri pranon se si duhet t’i qasen heshtjes ose deklaratës së një të 
dyshuari në këto rrethana. Siç ka bërë të qartë Gjykata në Averill, kërkohet një 
kujdes i konsiderueshëm kur i kushtohet vëmendje faktit se një person i arrestuar 
në lidhje me një vepër të rëndë penale dhe i është mohuar prania në një avokati 
gjatë fazave të hershme të marrjes në pyetje i përgjigjet në një mënyrë të veçantë 
- ose si në atë rast, nuk i përgjigjet pyetjeve që i janë dhënë atij. Nevoja për kujdes 
nuk hiqet thjesht sepse i akuzuari lejohet më pas të shohë avokatin e tij dhe më 
pas refuzon t’i përgjigjet pyetjeve. Një juri duhet t’u jepë një paralajmërim të fortë 
dhe të kujdesshëm që ata duhet të marrin parasysh të gjitha rrethanat relevante; ata 
duhet të kenë zbritur të gjitha shpjegimet e nevojshme (‘të pafajshme’) për heshtjen 
ose deklaratat e të akuzuarit para se ata të shqyrtojnë përdorimin e këtij materiali 
kundër tij; dhe jurisë duhet t’u kërkohet të jenë të kujdesshëm që të mos i japin 
peshë disproporcionale këtyre provave.”

76. Gjyqtari hetues konsideroi se kodi i praktikave të aplikueshme (shih paragrafët 181-185 
më poshtë) dhe kujdesi ishin të përcaktuara kryesisht për të mbrojtur një të akuzuar nga 
vetë-inkriminimi (të dyja paralajmërimet e vjetra dhe të reja) dhe për ta paralajmëruar 
për pasojat nëse ai zgjedh t’i përgjigjej pyetjeve (të dyja paralajmërimeve) dhe dëmin që 
mund të bëhej në rastin e tij, nëse ai nuk arrin të zbulojë elementët e mbrojtjes së tij në 
të cilën më vonë u mbështet në gjykim (kujdesi i ri). As kodi as kujdesi nuk kishin për 
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qëllim të mbronin të pandehurit nga të qënurit gënjeshtar. Gjykatësi shpjegoi:

“134. ... Ndonëse e di se një i akuzuar mund të përfitojë nga një avokat që të kujtoj atë 
për detyrën e tij morale për të treguar të vërtetën, sipas mendimit tim është një argument i 
pavlefshëm për të sugjeruar që një marrje në pyetje është domosdoshmërisht e papranueshme, 
sepse i dyshuari nuk kishte përparësi në një konsultim me një avokat, i cili ishte përjashtuar 
për arsye të mirë, për t’i thënë atij se ai nuk duhet të mashtrojë policinë. Së dyti ... nuk mund 
të thuhet se përdorimi i një paralajmërimi të stilit të ri nxiti ndonjë nga këta tre të pandehur që 
të zbulonin pjesët e mbrojtjes së tyre, në mënyrë që të shmangnin përfundimet e padëshiruara 
që u nxorrën gjatë gjykimit të tyre. Në vend të kësaj, ata thanë gënjeshtra.”
77.  Ai konkludoi se ndonëse ai kishte dhënë peshë mungesës së avokatit gjatë marrjeve 

në pyetjeve të sigurisë dhe përdorimit të kujdesit të gabuar, nuk kishte pasur padrejtësi 
të konsiderueshme apo shkelje materiale të të drejtës së aplikantëve për një gjykim të 
drejtë. Më pas ai vazhdoi të shqyrtonte procedurat specifike në secilën nga rastet e tre 
aplikantëve.

78.  Sa i përket z. Omar, gjyqtari vuri në dukje se ai ishte i pari i atyre që kishin shpërthyer 
pajisjet për t’u futur në paraburgim dhe se ai ishte, pra, një person me interes të veçantë 
për hetuesit. Ai gjeti se marrjet në pyetje për sigurinë ishin kryer në mënyrë të shpejtë 
dhe se sapo të kishin përfunduar z. Omar i’u është dhënë e drejta për të pasur avokat. 
Intervista nuk ka qenë as shtrënguese as shtypëse, siç pranohet nga avokati i zotit Omar. 
Edhe pse nuk u ngrit në mënyrë specifike nga avokati, gjyqtari më tej vuri në dukje 
se nuk mund të bëhej asnjë ankesë e ligjshme lidhur me gjatësinë e përgjithshme të 
intervistave: në intervistë zoti Omar kishte sugjeruar ndaj oficerëve se ai nuk ishte 
përfshirë në veprat e supozuara Kishte dalë kur pyetja kishte përparuar se ai njihte disa 
prej atyre që ishin përfshirë dhe se kishte informacione për ngjarje të veçanta. Gjyqtari 
vazhdoi:
“141. ... Nëse intervistat e këtij lloji duhet të jenë të shkurtra ose të gjata, ose diku 

në mes, do të varen nga të gjitha rrethanat. Duke pasur parasysh lëndën vitale - 
nevojën për të ruajtur jetën dhe pjestarët e shoqërisë dhe për të parandaluar dëme 
serioze të pronës - policia kishte të drejtë në pyetjet e tyre për të ushtruar presion 
dhe hetuar, ashtu si në çdo intervistë konvencionale, pasi përvoja e gjatë ka treguar 
se megjithëse një përgjigje e padobishme të jepet fillimisht, pyetja sistematike por 
e drejtë mund të zbulojë detaje të cilat i intervistuari ishte i gatshëm ose i paaftë 
për të dhënë në fillim. Këto shkëmbime shpesh janë të organizuara dhe megjithëse 
arsyeja për të bërë pyetje duhet të jetë vetëm për të ruajtur sigurinë e publikut, 
çështja e pyetjeve mund të përfshijë çështje të dukshme, në mënyrë që zyrtarët 
të mund t’i qasen çështjeve të “Sigurisë” nga një shumëllojshmëri e rrugësh të 
ndryshme.” (Shprehja origjinale)

79.  Megjithëse kishte ndodhur një shkelje në zbatimin e kodit praktik ishte përsëritur modeli 
i ri në fillim të intervistës së sigurisë C (shih paragrafin 34 më lart), gjyqtari vuri në 
dukje se kjo nuk kishte ndikuar në qëndrimin e z. Omar ndaj pyetjes. Ai kishte vazhduar 
të thoshte gënjeshtra në përputhje me atë që kishte thënë në intervistat e sigurisë A dhe 
B, ku ai ishte këshilluar me korrektësi (shih paragrafët 30-31 më lart). Kujtesa e stilit të 
rri nuk e kishte detyruar atë të inkriminonte veten.

80.  Sa i përket z. Ibrahim, gjyqtari përsëriti se në kohën kur ai kishte ardhur në stacionin 
e policisë së Paddington Green kishte pasur tetëmbëdhjetë të dyshuar në ambientet e 
kujdestarisë, të gjitha të mbajtura sipas dispozitave të terrorizmit në lidhje me ngjarjet e 
21 korrikut (shih paragrafin 71 më lart). Ai vazhdoi:
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“143 ... Për policinë këto ishin rrethana unike dhe jashtëzakonisht të vështira. Ata 
duhej të siguroheshin që nuk kishte kontakt apo komunikim ndërmjet asnjë prej 
të dyshuarve dhe me ata - si Ibrahimi - të cilët potencialisht mund të kishin dhënë 
‘dëshmi mjeko-ligjore’, u ndoqën procedurat e përpunuara për të siguruar që 
dëshmitë e këtij lloji nuk u humbën apo u prishën. Ai mbërriti në Paddington Green 
duke veshur rroba të veçanta dhe procedura e regjistrimit nuk përfundoi deri në mes 
16.12 dhe 16.20. Do të ishte e parëndësishme që ai të fliste me një avokat gjatë këtij 
procesi. Në orën 17.00 dhe 17.40, kur erdhi avokati i gatshëm, asnjë nga dy dhomat 
me një prizë telefonike të përshtatshme nuk ishte në dispozicion. Vendimi për të 
mbajtur një seancë pyetjesh për sigurinë është regjistruar në regjistrin e kujdestarisë 
më 18.10, dhe z.Ibrahim është marrë nga celulari i tij për intervistën e sigurisë në 
19.58. Sipas dëshmive, është e qartë se ka pasur një thyerje të komunikimit në atë 
që zyrtarët hetues dhe intervistues ... nuk u tha se avokati i gatshëm kishte qenë 
duke u përpjekur të fliste me Ibrahimin nga ora 17.00. Për më tepër, z. MacBrayne 
kishte vendosur të mos e shtynte intervistën për të mundësuar një avokat që të 
merrte pjesë në stacionin e policisë për një takim ballë për ballë përpara ndonjë 
interviste për shkak të kohëzgjatjes së një konference të tillë. Përveç rrezikut të 
vonesës në intervistë, z. MacBrayne nuk i kundërshtoi në parim Ibrahimit të drejtën 
për një avokat para intervistës së sigurisë.

144. Megjithëse oficerët mund të vendosnin një afat kohor për çdo konsultim ligjor në 
stacionin policor - një mundësi që z. MacBrayne nuk e adresoi - jam i bindur se 
vendimi për të mbajtur një intervistë sigurie pa pritur avokatin e gatshëm të arrijë 
në Stacionin e Policisë Paddington Green ishte tërësisht i qëndrueshëm. Këshilla e 
duhur në këto rrethana nuk mund të jepet në pak minuta; me të vërtetë, për dëgjesën 
me një avokat që ishte i ri në këtë rast për të pasur ndonjë vlerë reale do të duhej 
të zgjaste për një periudhë të konsiderueshme kohore. Unë e pranoj se avokati i 
gatshëm, zyrat e të cilit ishin vetëm pak më shumë se dy milje nga stacioni policor, 
mund të merrnin pjesë në një njoftim të shkurtër dhe se në teori kishte kohë për një 
takim ballë për ballë midis 18.10 dhe 19.58. Megjithatë, zyrtarët po punonin nën 
një presion të jashtëzakonshëm; Nuk ishte e sigurt se kur do të ndodhnin intervistat 
e secilit prej 18 të dyshuarve, duke pasur parasysh presionin mbi objektet; ka pasur 
kërkesa të konsiderueshme për katër sallat e marrjes në pyetje/klientëve; dhe në të 
gjitha rrethanat ishte plotësisht e kuptueshme që asnjë oficer nuk vlerësoi se kishte 
kohë për të kërkuar avokatin e gatshëm të merrte pjesë në një takim me z. Ibrahim 
para fillimit të intervistës së sigurisë. Z. MacBrayne dha autorizimin e tij për një 
intervistë për sigurinë në 18.10 dhe unë nuk e konsideroj se vonesa e paparashikuar 
në organizimin e intervistës deri më 19.58, për këto fakte, përbën një shkelje të të 
drejtave të Ibrahimit për të konsultuar një avokat ‘sa më shpejt të jetë e mundur’. 
Në një vlerësim të asaj që ishte e arsyeshme në këtë ditë shumë të pazakontë, 
dështimi për të organizuar një intervistë ballë për ballë gjatë asaj periudhe më 
pak se dy-orëshe, ose në të vërtetë gjatë periudhës më të gjatë pas telefonatës së 
parë nga avokati i detyrës, nuk ishte e paarsyeshme. Këto të drejta nuk mund të 
vlerësohen në vakum, por në dritën e rrethanave që mbizotëronin në atë kohë.”

81. Sidoqoftë, gjyqtari ishte i mendimit se duhej të ishte e mundur, nga ora 5 paradite dhe 
7.58 të mëngjesit, për të siguruar që avokati i gatshëm i ishte dhënë akses tek z. Ibrahim 
me telefon dhe ai konkludoi se kjo ishte kufizuar, z. Ibrahim ishte mohuar gabimisht 
qasja në këshilla ligjore përmes telefonit. Megjithatë, gjyqtari konsideronte se ky gabim 
nuk përfshinte një shkelje materiale të të drejtave të tij mbrojtëse, duke vënë në dukje:
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“145. ... Shkelja e të drejtave të tij ka qenë e vogël: do të ishte e pamundur për avokatin 
e gatshëm, duke i folur Ibrahimit për herë të parë në telefon, për të dhënë këshilla 
të hollësishme dhe të informuara në ato rrethana, Dhe ajo nuk do të ishte në gjendje 
të siguronte ndihmë materiale për vendimin që duhej të merrte. Edhe pse për 
këtë të pandehur zgjedhja ishte e drejtpërdrejtë, avokati i gatshëm do të duhej të 
kuptonte tërësinë e rrethanave kryesore të sfondit para se të jepte këshilla që do të 
ishin të dobishme për Ibrahimin sa i përket mundësive që përballeshin. Ai mund 
ta kishte këshilluar atë për të drejtat e tij, por përveç çdo problemi që rrjedh nga 
keqpërdorimi i kujdesit të ri, të drejtat e tij kryesore tashmë i ishin bërë të qarta: ai 
kishte të drejtën e këshillimit ligjor (i cili ishte vonuar për arsye sigurie); ai kishte 
të drejtë të heshtte; dhe çdo gjë që ai tha se mund të jepet në prova kundër tij. Nuk 
ka asnjë sugjerim se ai nuk i ka kuptuar këto çështje të drejtpërdrejta.”

82. Gjyqtari vuri në dukje përsëri se përdorimi i kujdesit të rri në fillim të intervistës së 
sigurisë ishte një gabim, por ai konsideroi se përdorimi i gabuar i atij kujdesi ishte një 
mbikëqyrje e drejtpërdrejtë dhe e kuptueshme nga ana e zyrtarëve që kryenin intervistën, 
duke pasur parasysh presionin e jashtëzakonshëm nën të cilin ata kishin vepruar. Për 
arsyet e dhëna (shih paragrafin 78 më lart), ai hodhi poshtë sugjerimin që sapo një i 
intervistuar të kishte dhënë një përgjigje për një çështje të caktuar, oficeri duhet të kishte 
shqyrtuar më tej çështjen gjatë intervistave të sigurisë. Një qasje e tillë, tha ai, mund të 
përbënte një braktisje të detyrës nga zyrtarët. Ai konsideroi se për sa kohë që pyetja ishte 
e drejtë dhe për sa kohë që qëllimi i saj ishte të adresonte çështjet e sigurisë, zyrtarët 
kishin të drejtë të shtynin dhe të provonin në një përpjekje për të zbuluar informata 
të dobishme të rëndësishme për mbrojtjen e publikut. Ata nuk pritej të besonin dhe të 
pranonin atë që u tha nga i ndaluari, dhe hetimi i motiveve dhe qëndrimeve të tij ndaj 
terrorizmit mund të ishte shumë i rëndësishëm për pyetjen nëse ekzistonte një rrezik 
serioz për publikun. Gjykatësi gjeti se intervista për sigurinë e z. Ibrahim kishte qenë 
e shkurtër, se nuk ishte sugjeruar që ajo të ishte kryer me forcë, se pyetjet nuk kishin 
shkuar përtej pyetjeve të ligjshme për qëllime sigurie dhe se z. Ibrahim kishte parë një 
avokat rreth orës së shtatë orë e gjysmë Pas kërkesës së tij të parë për të parë një. Më në 
fund, ai vuri në dukje se ishte pranuar nga z. Ibrahim se biseda që kishte ndodhur pas 
arrestimit të tij ishte e pranueshme (shih paragrafin 40 më lart), megjithëse përmbajtja e 
tij ishte e diskutueshme.

83. Sa i përket z. Mohammed, gjyqtari refuzoi pohimin se mbajtja në një interviste sigurie 
nuk ishte justifikuar objektivisht. Ai ishte i bindur se ajo që kishte ndodhur kishte qenë 
një intervistë e sigurisë në mirëbesim dhe se oficerët kishin të drejtë të konkludonin se 
pyetja e vetme e z. Mohammed pas arrestimit të tij nuk ishte një hetim i mjaftueshëm i 
rreziqeve të mundshme. Gjykatësi përsëri theksoi se rreziku për publikun e eksplozivëve 
dhe komplotuesve të shquar kishte qenë i konsiderueshëm dhe zbuloi se ishte “tërësisht 
i justifikuar” për të mbajtur një intervistë sigurie pa vonesë që do të kishte rezultuar nga 
lejimi i qasjes ndaj avokatit. Ai përsëriti se dhënia e këshillës së duhur në këtë fazë, nga 
avokatët që nuk përfshiheshin më parë, me siguri do të kishin marrë një periudhë të 
konsiderueshme kohore.

84. Gjykatësi vuri në dukje se qasja e zotit Mohammed në këshilla ligjore ishte vonuar 
për rreth katër orë, gjatë kësaj kohe ishin zhvilluar tetë minuta marrje në pyetje. Nuk 
kishte asnjë sugjerim se intervista ishte mbajtur në rrethana shtrënguese. Përveç faktit 
të intervistës dhe kushteve të kujdesit të stilit të rri, nuk kishte prova për ndonjë presion 
që ishte zbatuar. Gjyqtari shënoi se qëndrimi i z. Mohammed në pyetje ishte se ai nuk 
ishte plotësisht i involvuar në ngjarjet e 21 korrikut dhe se megjithëse oficerët e kishin 
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shtyrë atë për një periudhë të shkurtër dhe plotësisht të përshtatshme, ai kishte vendosur 
me vendosmëri që ai nuk kishte informata relevante për të dhënë. Gjyqtari ishte i sigurtë 
se intervista e shkurtër nuk kishte tejkaluar kufijtë legjitimë apo qëllimin e një interviste 
të sigurisë dhe përkundrazi ishte e përmbledhur dhe e përshtatshme.

85. Sa i përket respektimit së procedurës, në dritën e analizës së fakteve, gjyqtari filloi 
duke cituar pasazhe nga Dhoma e Lordëve, ku Lordships kishin referuar “triangulimin 
e interesave”, të cilat duhej të merreshin, përkatësisht pozicionin e të akuzuarve, të 
viktimave, të familjeve të tyre dhe të publikut. Zotërimet e tyre kishin përmendur 
gjithashtu faktin se të drejtat individuale nuk duhet të trajtohen sikur të gëzohen në 
vakum dhe se qëllimi i Nenit 6 të Konventës nuk ishte që ta bënte të pamundur të sillte 
para drejtësisë të akuzuarit për krime. Gjyqtari vazhdoi:
“158. Këto pasazhe, sipas gjykimit tim, zbulojnë një aspekt kritik të qasjes që gjykata 

duhet të miratojë gjatë përcaktimit të kërkesave për të përjashtuar provat në bazë 
të padrejtësisë së sugjeruar. Gjykimet duhet të jenë të drejta dhe gjykatësit kanë 
detyrimin të sigurojnë që procesi i gjykimit të mos dëmtohet duke pranuar dëshmi 
që do ta mposhtnin këtë objektiv. Megjithatë, provat që i pandehuri kërkon të 
përjashtojnë nuk duhet të vlerësohen në vakum dhe gjykata nuk duhet të zbatojë 
një formulë të ngurtë, duke injoruar kështu kontekstin e vërtetë të materialit të 
kontestuar. Për këto kërkesa, gjykata është e detyruar të ushtrojë lirinë e gjykimit 
dhe kjo zakonisht mund të arrihet vetëm nëse merren parasysh të gjitha rrethanat 
përkatëse. Nuk ka rezultat të paracaktuar, dhe secili rast varet nga zbatimi i 
parimeve përkatëse ndaj fakteve të veçanta”. 

86. Gjykatësi theksoi se e drejta për një avokat është njohur sipas ligjit vendor dhe evropian 
si një mbrojtje e rëndësishme për një të akuzuar, të cilit veçanërisht nuk i duhet mohuar. 
Kur një marrje në pyetje me një të pandehur që kishte kërkuar përfaqësim ligjor u krye 
para se të ishte dhënë mundësia për konsultim, gjykata ishte e nevojshme që t’i shqyrtojë 
rrethanat me kujdes të madh.

87. Gjykatësi konsideroi se pretendimet se aplikantët ishin përballur me propozime të 
papajtueshme kur i’u kërkua të merrnin pjesë në intervistat e sigurisë, meritonte një 
analizë të kujdesshme. Megjithatë, ai gjeti që propozimet nuk ishin të papajtueshme dhe 
kontradiktore. Ai konsideroi se tre aplikantët ishin përballur me një “zgjedhje të ngurtë, 
por të qartë”: ose ata mund të ndihmonin policinë me dijeninë se ajo që ata thoshin 
mund të përdorej kundër tyre, ose ata mund të mbronin veten dhe të heshtin. Ai vuri në 
dukje se ata ishin paralajmëruar se dështimi për të zbuluar elementet e mbrojtjes së tyre 
të mbështetura më vonë në gjyq mund të merreshin parasysh kundër tyre. Ai vazhdoi:

88. Gjykatësi vuri në dukje se pyetjet e paraqitura në intervistat kishin të bënin me ndërtimin 
dhe shpërthimin e pajisjeve, të cilat tre pranuesit tani pranuan. Prandaj, ata nuk u 
përballën me një situatë të padrejtë: kishte qenë për ata që në atë fazë të vendosnin në 
ngjarjet e shpalosura nëse interesat e tyre personale ose interesi publik merrnin përparësi. 
Gjykatësi më tej theksoi se mbrojtja që aplikantët kishin zgjedhur të mos zbulonin në 
atë fazë - e vërteta, siç ata tani mbaheshin në deklaratat e tyre të mbrojtjes - kishte 
qenë drejtpërsëdrejti e rëndësishme për çështjet e sigurisë publike dhe e lehtë për t’u 
përshkruar. Ajo nuk kishte kërkuar ndonjë kuptim të hollësishëm të ligjit penal apo një 
shpjegim të ndërlikuar faktik. Ajo mund të ishte përmbledhur me fjalën e vetme “tallje”. 
Gjykatësi pranoi se ndonjëherë ishte e nevojshme të kishte ndihmën e një avokati para 
se një i dyshuar të mund të kuptonte dhe të përshkruante një mbrojtje të komplikuar, por 
tha se kjo nuk kishte ndodhur në këtë rast. Ai vuri në dukje:
“161. ... Të pandehurit mund të kenë një qëndrim më të besueshëm për këtë çështje, nëse 



626

ata do ti ishin përgjigjur pyetjeve në mënyra të cilat ishin të paktën të dizajnuara në 
mënyrë të dukshme për të ndihmuar policinë dhe që si rezultat i kanë inkriminuar 
ata. Sidoqoftë, është e zakonshme që të pandehurit ose gënjyen ose nuk arritën të 
zbulonin atë që njihnin gjatë këtyre intervistave të sigurisë: në vend që të akuzonin 
veten e tyre, ata ofruan sqarime të rreme dhe shfajësuese. Duke u paralajmëruar se 
çdo gjë që ata thanë mund të përdoret si provë, ata zgjodhën të mos i tregonin të 
vërtetën policisë ...”

89.  Gjykatësi më tej ka gjetur se ftesa për të bashkëpunuar në procesin e mbrojtjes së 
publikut nuk ka qenë një nxitje e ndaluar. Së fundmi, ai arriti në përfundimin se kujdesi 
i stilit të ri nuk e kishte vënë nën presion aplikantët në sigurimin e ndonjë elementi të 
mbrojtjes së tyre të ndryshme dhe se ata nuk mund të pretendonin me vërtetësi se ishin 
shtyrë në zbulimin e “të vërtetës”. 

90.  Gjykatësi përsëri theksoi:
“162. Ajo që ndodhi në Londër në korrik 2005 ishte tërësisht e jashtëzakonshme; me 

të vërtetë, që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore, kërcënimi i perceptuar ndaj 
Kryeqytetit gjatë atij muaji ishte i pa precedent në jetën tonë kombëtare. Kur lidhja 
e mundshme u bë midis ngjarjeve të 7 dhe 21 korrikut nga oficerët e hetimeve, 
shqetësimi i tyre i pashmangshëm ishte se Mbretëria e Bashkuar ishte bërë objektivi 
i asaj që mund të kthehej në një valë sulmesh terroriste. Shumë prej tyre vdiqën më 
7 korrik dhe akoma më shumë u plagosën në rrethana të tmerrshme dhe saktësisht 
dy javë më vonë dukej se ishte thjesht fat i mirë që një ngjarje e përsëritur ishte 
shmangur. Autorët më 7 korrik ishin të vdekur dhe policia kishte informata jo të 
plota rreth tyre; kur pajisjet shpërthyen më 21 korrik, policia nuk kishte asnjë mjet 
për të ditur nëse akoma më shumë ishin të destinuara për t’u nisur në të ardhmen 
e afërt; dhe një prioritet i lartë për ata që akuzoheshin për mbrojtjen e publikut 
ishte gjetja dhe çaktivizimin e çdo bombe tjetër dhe arrestimi i komplotuesve të 
papaguar.”

91.  Gjykatësi vuri në dukje se ndër të tjera, terrorizmi zakonisht kishte për qëllim të krijonte 
kaos dhe panik dhe të prishte funksionimin e duhur të jetës publike. Ishte, tha ai, pa 
dyshim që synonin autorët që shërbimet e emergjencës dhe të zbatimit të ligjit, të 
ballafaquar me ngjarje të kësaj natyre, do të duhej të funksiononin në një mjedis shumë 
të pafavorshëm. Në të vërtetë, në mungesë të provave të kundërta nga të pandehurit, 
ishte një përfundim i drejtë se ishte parashikuar nga të pandehurit se ata do të shkaktonin 
një tendosje të konsiderueshme ose ndarje të procedurave administrative normale dhe të 
rregullta në fusha të shumëfishta, duke maksimizuar efektin e ngjarjes së tyre terroriste. 
Ky konkluzion zbatohej në mënyrë të barabartë, tha gjyqtari, nëse pajisjet kishin për 
qëllim të vrisnin ose të fshihnin ose të ishin pajisje mashtruese të cilat detononin vetëm 
pjesërisht. Shpresa nga policia për intervistat e sigurisë, vonesat në sigurimin e qasjes 
ndaj avokatëve dhe gabimet në lidhje me kujdesin ishin “një rezultat i drejtpërdrejtë dhe 
jo surprizues i veprimeve të qëllimta të të pandehurve”.

92.  Në përfundimin e tij ndaj vendimit të tij, gjyqtari vuri në dukje se aplikantët, me pohimet 
e tyre, kishin shkaktuar mjedisin tërësisht të jashtëzakonshëm dhe stresues brenda të 
cilit policia ishte detyruar të vepronte dhe që kishte çuar në nevojën për të mbajtur 
intervistat e sigurisë. Për më tepër, në vend që të ndihmonin policinë në kuptimin e 
tyre për shtrirjen e rrezikut të vazhdueshëm ose mungesën e një, ata pranuan se kishin 
përfituar nga kjo mundësi për të treguar një sërë gënjeshtrash shumë mashtruese dhe 
shfajësuese. Nuk u sugjerua që ata të kishin dështuar të kuptonin se kishin të drejtën të 
heshtnin ose që ishin të papërshtatshëm për të marrë pjesë në intervistat.
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93.  Gjykatësi përcaktoi në mënyrë të detajuar qëndrimin që ai kishte adoptuar për ushtrimin 
e diskrecionit të tij nëse do të përjashtonte provat. Në veçanti, ai i kishte dhënë peshë 
të plotë parimit që qasja në këshillat ligjore para dhe gjatë marrjes në pyetje ishte një 
nga të drejtat më themelore që duhet të mohohen vetëm në baza të arsyeshme në raste të 
veçanta. Ai kishte pasur parasysh nevojën që gjykata të merrte parasysh faktin se policia 
duhet të ketë sistemet në vend dhe burimet në dispozicion për t’u mundësuar atyre që 
të hetojnë në mënyrë efikase të gjithë krimin. Kjo, shtoi ai, policia nuk mund të pritej 
të parashikonte dhe të siguronte çdo lloj eventualiteti të jashtëzakonshëm, veçanërisht 
nëse ngjarja kaotike në fjalë nuk kishte ndodhur më parë. Më tej, në përcaktimin e 
pranueshmërisë së deklaratave, gjykata kishte plotësisht të drejtë të peshonte në bilanc 
faktin që ishte e nevojshme për të kryer intervistat dhe se gjendja që kishte çuar në 
mohimin e këshillave ligjore ishte rezultati i drejtpërdrejtë i veprimit të qëllimshëm të 
ankuesve.

94.  Gjykatësi tha se ai gjithashtu kishte marrë parasysh faktin se mjedisi në të cilin ishin 
mbajtur ankuesit nuk kishte qenë në ndonjë kuptim të vërtetë shtrëngues; me të vërtetë, 
tha ai, e kundërta ishte e vërtetë. Nevojat dietetike dhe fetare të aplikantëve ishin trajtuar 
me përpikëri dhe vlerësimi i tyre i përshtatshëm për intervistë. Nuk ishte sugjeruar që 
marrja në pyetje ishte shtypëse apo e padrejtë. Ndërsa gjyqtari pranoi se administrimi i 
gabuar i kujdesit të stilit të rri kishte përfshirë një nivel të detyrimit të tërthortë, kjo nuk 
ishte sipas tij vendimtare: zgjedhja për aplikantët ishte e lehtë dhe ata nuk ishin nxitur 
nga kujdes për të inkriminuar veten, por në vend të kësaj i tha gënjeshtra të qëllimshme 
dhe shfajësuese.

95.  Gjykatësi shpjegoi se ai kishte marrë gjithashtu parasysh se dëshmitë e intervistave të 
sigurisë ishin potencialisht të një rëndësie të lartë për çështjen qendrore të ngritura në 
gjykim, domethënë nëse mbrojtjet tashmë të avancuara ishin ndoshta të vërteta. Ai tha 
se nuk ishte “prova të padobishme apo e parëndësishme”, por në vend të kësaj mund 
t’i jepte jurisë një pasqyrë të konsiderueshme të qëllimeve të vërteta të të pandehurve. 
Përderisa ishte e drejtë për secilin të pandehur që të paraqiste intervistat e sigurisë 
në rastin e tij, ishte, me forcë, në interes të publikut, që materiali të përbënte pjesë 
të provave duke pasur parasysh “triangulimin e interesave”. Prandaj, ai konkludoi 
se nuk kishte pasur shkelje materiale të së drejtës së ndonjë aplikanti për të ushtruar 
të drejtat e tij të mbrojtjes. Asnjë nga aplikantët nuk kishte nevojë për praninë e një 
avokati si një kundërpeshë ndaj çdo gjëje negative që kishte ndodhur gjatë intervistave 
të tyre të paraburgimit ose të sigurisë. Përdorimi i kujdesit të gabuar nuk kishte, në fakt, 
minuar mbrojtjen kundër vetë-inkriminimit. Për më tepër, nuk kishte asgjë të padrejtë 
në pranimin e provave duke pasur parasysh rrethanat e analizuara në detaje në vendim. 
Duke pasur kështu peshën e kërkesave të nenit 6 të Konventës, gjyqtari vendosi që 
intervistat të pranohen në tërësinë e tyre. Ai vuri në dukje se udhëzimet e “jurisë së 
hartuar me kujdes” do të ishin të nevojshme dhe se këto do të diskutoheshin në këshillim 
me avokatët në kohën e duhur.
(b) Provat e tjera të prokurorisë

96. Përveç deklaratave të bëra në intervistat e sigurisë, prokuroria ka mbledhur dëshmi 
se ankuesit kishin pikëpamje ekstremiste. Ata u mbështetën në libra dhe materiale 
të shtypura, materiale audio, duke përfshirë edhe mesazhin e fundit të sulmuesve 
vetëvrasës të 11 shtatorit 2001 dhe materiale video që shfaqin prerje koke dhe mizori të 
tjera, përfshirë filma shtëpiake, të gjetura në rezidencat e z. Omar dhe z. Osman. Kishte 
dëshmi se tre aplikantët e parë dhe z. Osman kishin marrë pjesë në një kamp trajnimi 
në Qarkun Lake në maj të vitit 2004 dhe kishte një përfundim të qartë se qëllimi ishte 



628

trajnimi për xhihadin. Z. Ibrahim kishte folur për trajnimin e Xhihadit në Afganistan 
dhe Irak në verën e vitit 2004 dhe në fund të vitit 2004 ai kishte lënë Mbretërinë e 
Bashkuar për të shkuar në Xhihad, duke u kthyer në mars të vitit 2005. Disa nga ata që 
kishin shkuar me të nuk ishin kthyer dhe është supozar se ishin vrarë. Kishte dëshmi se 
z.Omar ishte përpjekur të bindte një të huaj për grupin e legjitimitetit të bombardimeve 
vetëvrasëse dhe veprimtarive të tjera terroriste dhe kishte bërë të qartë se ai mbështeti 
operacionet vrasëse të kryera kundër Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, 
duke shprehur mbështetje për 11 Shtatorin 2001. Në fillim të vitit 2005, ai kishte thirrur 
një imam të një xhamie që kishte dënuar shpërthimet vetëvrasëse në Pakistan, që ai të 
mos “mashtronte njerëzit”. Gjithashtu, ishte paraqitur si dëshmi shënime që kishin të 
bënin me martirizimin në të njëjtën fletë letre që ishte përdorur për të shënuar sasinë e 
materialeve që duhej të shtonin në secilën bombë.

97. Prokuroria mbështetej më tej në dëshmi për blerjen e materialit për bombat dhe përgatitjen 
e tyre. Ndërmjet prillit dhe korrikut 2005, z. Ibrahim, z. Omar dhe z. Asiedu kishin blerë 
443 litra peroksid hidrogjeni të lëngët me përqendrim 18 %, përqendrimi më i lartë në 
dispozicion të publikut, në gjithsej 284 kuti. Kishte dëshmi se kishin kërkuar peroksid të 
lëngët të hidrogjenit me 60 ose 70 % të fuqisë. Prokuroria pretendoi se kishin zier peroksid 
hidrogjeni më të ulët për të rritur përqendrimin e tij. Nga 228 shishe të zbrazëta që më 
vonë u gjetën, 36 kishin shenja të shkruara me dorë me shifrën “70” ose “70%”, të cilat 
prokuroria pretendonte ishte prova se të pandehurit besonin se ishte arritur përqendrimi i 
duhur për shpërthimin. Llogaritjet dhe shënimet me shkrim dore në dorëshkrimet e zotit 
Ibrahim u mbështetën gjithashtu. Një shënues orar tregoi punën e mbi 200 orëve duke 
vluar peroksid hidrogjeni. Eksperti i prokurorisë dha dëshmi se TATP ishte një eksploziv 
primar i përshtatshëm për përdorim me një detonator. Dëshmitë u drejtuan që pjesët e 
bombës ishin bashkangjitur në pjesën e jashtme të tubave plastike. Kjo do të kishte rritur 
fragmentimin pas shpërthimit dhe maksimizuar mundësinë e lëndimit.

98. Të dy prokurorët dhe ekspertët e mbrojtjes ranë dakord se bomba nuk kishte shance 
për sikses. Eksperti i prokurorisë shpjegoi se kjo ndodhi për shkak se peroksidi i 
hidrogjenit, në përqendrimin 58 për qind, nuk kishte arritur përqendrimin e nevojshëm 
për shpërthimin. Ai vuri në dukje se nëse qëllimi kishte qenë një mashtrim, nuk do të 
kishte qenë e nevojshme rritja e përqendrimit. Në përgjigje të pretendimit të mbrojtjes 
se peroksidi i hidrogjenit ishte përqendruar dhe pastaj u hodhi përsëri me ujë të kripës 
(shih paragrafin 101 më poshtë), ai shpjegoi se analiza e tij e përbërjes izotopë të ujit të 
rubinetit në Londër tregoi se kjo nuk ishte e mundur, kontestuar nga eksperti i mbrojtjes.

99. Prokuroria gjithashtu i referohej një numri të madh të telefonatave dhe dëshmive të 
kontabilitetit të kontakteve të vazhdueshme midis burrave nga marsi i vitit 2005. Një 
letër lamtumire e shkruar nga z. Mohammed, që prokuroria pretendonte se ishte një 
shënim vetëvrasës, u pranua gjithashtu. Një dëshmitar dha dëshmi se ai e kishte marrë 
letrën më 21 korrik 2005 nga vëllai i zotit Mohammed dhe i ishte kërkuar ta kalonte 
atë tek partneri i zotit Mohammed. Një stol me tri këmbë për një videokamerë ishte 
gjetur në rezidencën e zotit Mohammed. Gjurmët e gishtave të z. Mohammed ishin në 
kutinë e trefishtë dhe shenjat e gishtave të zotit Osman ishin në trekëmbësh. Një kuti 
bosh për një videokamerë ishte gjetur në rezidencën e z. Osman dhe një kamerë u gjet 
në posedim të tij kur u arrestua në Romë. Prokuroria pretendoi se kamera ishte përdorur 
për të filmuar një video vetëvrasëse në vendbanimin e z. Mohammed, edhe pse asnjë 
video e tillë nuk u gjet. Juria gjithashtu dëgjoi dëshmi nga udhëtarët në trenat ku tre nga 
bombat ishin shpërthyer në lidhje me sjelljen e aplikantëve. Në lidhje me z. Ibrahim, 
shoferi i autobusit dha prova të sjelljes së tij të pazakontë në hipjen në autobus. Së fundi, 
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prokuroria iu referua mungesës së planeve të besueshme për atë që do të ndodhte pas 
shpërthimeve.

100. Kopje të të dhënave të arestit ju vunë në dispozicion jurisë. 
(c) Provat e mbrojtjes

101. Tre aplikantët e parë dhanë dëshmi për efektin se veprimet e tyre kishin si qëllim 
mashtrimin. Ata fillimisht kishin planifikuar të linin bomba pa mbikëqyrje në publik 
për ta bërë një çështje në lidhje me luftën në Irak. Pas ngjarjeve të 7 korrikut, plani 
ndryshoi për të shpërthyer bombat, por jo si akuza kryesore e peroksidit të hidrogjenit. 
Për këtë qëllim, ata pretendonin se megjithëse kishin provuar të përqendronin peroksid 
hidrogjeni duke e vluar atë, ata më pas e kishin ujitur atë në mënyrë që të mos ishte më 
në koncentrimin e nevojshëm për një shpërthim.

102. Z. Omar tha se ai kishte thënë të vërteta dhe gënjeshtra gjatë intervistave të tij të sigurisë. 
Ai tha se ai kishte qenë i sinqertë në lidhje me dëmet e mundshme ndaj publikut, por ai 
nuk kishte dashur që z. Ibrahim dhe z. Mohammed të vriteshin nga policia dhe kështu 
nuk kishte dhënë emrat apo vendet e tyre të vërteta. Ai pretendoi se i ishte thënë se ai 
kishte bashkëpunuar më mirë dhe kishte frikë se mund të torturohej, kështu që ai u 
kishte thënë oficerëve se çfarë donin të dëgjonin.

103. Z. Ibrahim shpjegoi se ai nuk kishte thënë gjatë intervistës së tij të sigurisë se ishte 
një tallje, sepse ai e kishte ditur se duhej të merrte këshilla nga një avokat dhe kishte 
menduar se po ndodhte diçka. Ai pranoi se nuk kishte asnjë problem që ai të thoshte gjatë 
intervistës se kishte qenë një tallje. Ai gjithashtu pranoi se duke parë një avokat nuk do 
të kishte ndikuar në vendimin e tij nëse ai duhet të thoshte të vërtetën ose nëse ai do të 
gënjente. Ai tha se nuk i besonte policisë dhe, pavarësisht faktit se intervista ishte duke u 
regjistruar në kasetë, ai kishte besuar se ata do t’i “vërtisnin” fjalët e tij. Ai tha se ai ishte 
përpjekur të mbronte të bashkëakuzuarin e tij, se ai thjesht kishte folur për vete dhe se 
kishte qenë i hutuar në stacionin policor dhe nuk kishte dijeni se çfarë thoshte. Ai kishte 
qenë i vetëdijshëm për qëllimin e intervistës së sigurisë, pasi u tha se kishte të bënte me 
mbrojtjen e publikut nga bombvënësit vetëvrasës. Ai shpjegoi se ai kishte ndjerë se ai 
duhej t’i përgjigjej pyetjeve, sepse ishte një intervistë për sigurinë e projektuar për të 
shpëtuar jetën, edhe pse ai e kishte kuptuar se nuk duhej të fliste, nëse nuk donte. Ai nuk 
e kishte pranuar përfshirjen e tij në krijimin e TATP, sepse ai kishte drejtuar përgjigjet 
e tij në shqetësim si për ndonjë rrezik të jashtëzakonshëm për publikun. Ai u pajtua se 
ai kishte pretenduar të mos e njihte të bashkë të akuzuarin, por shpjegoi se ai e kishte 
bërë këtë, sepse ai nuk kishte dashur të inkriminonte askënd. Ai tha se kishte vendosur 
të mos thoshte ndonjë gjë për rastin dhe planin e tij derisa ta kishte parë avokatin e tij; 
ai kishte qenë i shqetësuar që nëse ai e kishte përmendur talljen, fjalët e tij mund të ishin 
keqinterpretuar ose shtrembëruar.

104. Z. Mohammed shpjegoi letrën e tij të lamtumirës, duke thënë se ai në fakt ishte shkruar 
më 23 korrik 2005, pas vrasjes së burrit të gabuar për një nga të dyshuarit (shih paragrafin 
17 më lart) sepse ai kishte menduar se edhe ai do të qëlloheshin nga policia. Ishte rastësi 
e qartë që ajo ishte shkruar në të njëjtën vend si ajo që përdoret për detonatorin. Sa i 
përket intervistës së sigurisë, z. Mohammed tha se kishte kuptuar se nuk duhej të fliste, 
përveç nëse dëshironte, por kishte menduar se duhej të fliste, sepse ishte një intervistë 
për sigurinë e projektuar për të shpëtuar jetën. Ai shpjegoi se ai kishte dashur të shihte 
një avokat por ishte intervistuar pa një të tillë. Ai pranoi se deri në kohën kur intervistimi 
kishte ndodhur, ai nuk kishte më frikë se do të vritet, por tha se kishte menduar se do 
të ishte dëmtuar. Kjo, tha ai, ishte arsyeja e vetme për gënjeshtrat që kishte thënë gjatë 
intervistës. Ai kishte thënë se nuk ishte i përfshirë, sepse kishte menduar se oficerët e 
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policisë nuk e dinin se kush ishte ai dhe se nëse mohonte gjithçka, atij do t’i lejohej të 
largohej nga stacioni i policisë dhe të shkonte në shtëpi. Ai tha se deklarata e përgatitur 
pasi ai i kishte folur avokatit të tij (shih paragrafin 56 më lart) ishte pjesërisht e vërtetë 
dhe pjesërisht e rreme. Ai nuk i kishte thënë të gjithë të vërtetën, sepse ai nuk kishte 
marrë këshilla ligjore, ishte ndier nën presion dhe kishte qenë i mërzitur.

105. Ashtu si tre aplikantët e parë, rasti i z. Asiedu para gjykimit ishte se ngjarjet e 21 korrikut 
2005 kishin qenë një mashtrim. Megjithatë, pasi z. Ibrahim kishte dhënë dëshmi, z. 
Asiedu dha dëshmi gojore dhe ndryshoi qëndrimin e tij të mëparshëm. Ai pretendoi se 
kishte mësuar në mëngjesin e 21 korrikut 2005 se pajisjet ishin bomba të vërteta. Ai 
ishte shumë i hutuar dhe i frikësuar për ta refuzuar pajisjen që i ishte dorëzuar, por, duke 
e pranuar, nuk kishte ndër mend të bashkohej ose të luante ndonjë pjesë në komplot.
(d) Përmbledhje

106. Gjyqtari siguroi kopjet e përmbledhjes së këshillave përpara dorëzimit dhe kërkoi 
komentet e tyre për përmbajtjen. Gjatë përmbledhjes së tij në juri, e dorëzuar me gojë 
pas shpërndarjes së kopjeve të anëtarëve të jurisë, gjyqtari ndoqi këtë linjë në lidhje me 
deklaratat e bëra në intervistat e sigurisë:

“Po në lidhje me gënjeshtrat, anëtarët e jurisë, që disa të pandehur i kanë thënë 
policisë? Është pranuar se të pandehurit Ibrahim, Asiedu, Omeri dhe Muhamedi 
gënjyen në polici në mënyra të ndryshme gjatë intervistave të tyre ... para se të filloni të 
merrni ndonjë gënjeshtër në konsideratë, ju duhet t’i kushtoni vëmendje të kujdesshme 
rrethanave në të cilat ishin gënjeshtrat tha dhe këto rrethana ndryshojnë midis të 
pandehurve.

Së pari, do të kujtohesh se për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme që ekzistonin 
në korrik 2005, intervistat e sigurisë ishin të autorizuara në rastet e Ibrahimit, Omarit dhe 
Muhamedit. Kjo do të thoshte që ata të pandehur u pyetën në një përpjekje për të ruajtur 
sigurinë e publikut përpara se të kishin mundësinë të konsultoheshin me një avokat. 
Askush nuk pretendon se këshilla ligjore u mohua nga oficerët si rezultat i keqbesimit 
ose i ndonjë veprimi të palejuar. Megjithatë, qasja në këshilla ligjore para intervistës 
është një e drejtë që zakonisht i jepet një të dyshuari dhe duhet të merrni parasysh se 
kjo nuk ndodhi. Për shembull, një avokat mund ta ketë këshilluar të pandehurin në fjalë 
të heshtte ose mund t’i kenë kujtuar të pandehurit se duhet të tregojë të vërtetën dhe se 
mund të ketë pasoja nëse ai ka gënjyer. Prandaj, kur shqyrtojmë nëse duhet të mbajmë 
ndonjë gënjeshtër të thënë nga tre të pandehurit gjatë një interviste sigurie kundër tyre, 
mos harroni se kjo mbrojtje me këto intervista të sigurisë u ishte ndaluar”. 

107. Gjykatësi gjithashtu i drejtoi jurisë të mbante mend se ishin përdorur paralajmërime të 
pasakta. Ai shpjegoi:

“Si rezultat, ishte konfuze dhe potencialisht konfuze për të tre të pandehurit. Marrja 
në pyetje e stilit të ri që u administrua mund të ketë vënë presion të papërshtatshëm mbi 
ta për të folur. Kur të shqyrtojmë nëse do të mbash ndonjë gënjeshtër të treguar nga 
një i pandehur gjatë një interviste sigurie kundër tij, atëherë merr parasysh historinë e 
pakënaqshme në lidhje me përdorimin e kujdesit.

Megjithatë, sa i përket përdorimit të kujdesit të stilit të ri, ju gjithashtu keni të drejtë 
të mbani mend se asnjëri prej këtyre tre të pandehurve nuk ishte në presion në zbulimin 
e ndonjë gjëje që më vonë u mbështetën në këtë gjyq. Përkundrazi, në të gjitha ose më 
shumë çështje materiale ata gënjyen”. 

108. Në përputhje me këto jo të vërteta, gjykatësi vlerësoi:
“Përveç kësaj, për Ibrahimin, Asiedun, Omarin, Osmanin dhe Muhammedin 

gjatë vlerësimit të gënjeshtrave ata i thanë gjatë kohës së ndalimit policor, qoftë në 
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një intervistë sigurie apo ndryshe, duhet të konsideroni dy pyetje të tjera: për çështjen 
e veçantë që po shqyrton, duhet të vendosni nëse i pandehuri që po shqyrton, në fakt, 
me dashje i thua gënjeshtra. Nëse nuk jeni të sigurt se ai e bëri, injoroni këtë çështje 
për këtë çështje. Nëse jeni të sigurt, merrni parasysh pse i pandehuri qëndron në atë 
çështje. Fakti i thjeshtë se një i pandehur tregon një gënjeshtër nuk është në vetvete 
dëshmi e fajit. Një i pandehur mund të gënjejë për shumë arsye dhe ata mund të jenë 
të pafajshëm në kuptimin që nuk e tregojnë fajin. Këtu sugjerohet që gënjeshtrat u janë 
thënë për një sërë arsyesh: nga frika e pranimit të një shkalle përfshirjeje apo dijeje, por 
që i pandehuri thotë se nuk i nënshtrohet një komploti, që është Asiedu; për të mbrojtur 
të tjerët që kishin frikë se do të akuzoheshin në mënyrë të padrejtë dhe mund të vriteshin 
ose të lëndoheshin si rezultat; nga frika e pranimit të përfshirjes, siç pretendojnë ata, në 
një sulm mashtrues, ose jashtë panikut, shqetësimit, konfuzionit, ose nga frika për t’u 
sulmuar.

… 
Nëse mendoni se ka apo mund të ketë një shpjegim i pafajshëm për gënjeshtrat 

e dhëna nga i akuzuari në fjalë, ato nuk duhet të merren parasysh. Vetëm nëse jeni të 
sigurt se ai nuk gënjeu për një motiv të pafajshëm që ju do të shihni në dëshminë e tij të 
gënjeshtrët, duke iu nënshtruar udhëzimeve të tjera që jua kam dhënë vetëm në temën e 
marrjes në pyetje të sigurisë.”

109. Për dështimin e aplikantëve për të përmendur mbrojtjen e paraqitur prej tyre në gjykim, 
gjyqtari dha udhëzimet e mëposhtme:

“Tjetra, ne i kthehemi faktit që i akuzuari nuk u përgjigj pyetjeve të caktuara gjatë 
marrjes në pyetje të tyre. Pika e parë që duhet të theksohet është se ju nuk duhet ta 
arrestoni Ibrahimin, Omarin dhe Muhamedin për mos përgjigjen e pyetjeve të tyre të 
sigurisë për atë që ata mbështetën gjatë gjykimit. Ashtu siç e kam shpjeguar, ndihma 
ligjore iu është mohuar atyre në atë fazë dhe, si çështje e ligjit, nuk mund të kritikohet 
në këto rrethana për një të akuzuar që të mos ketë përmendur çështjet e ngritura më pas 
prej tij për mbrojtjen e tij. Natyrisht, ajo vjen nga udhëzimet që ju kam dhënë vetëm për 
gënjeshtrat që nëse të akuzuarit kanë gënjyer në vend që të heshtin, ju keni të drejtë t’i 
merrni parasysh këto gënjeshtra, gjithmonë duke i’u nënshtruar udhëzimeve që unë sapo 
kam për t’ju dhënë. (...) Unë po ju udhëzoj qartë që të mos e refuzoni Ibrahimin, Omarin 
dhe Muhammedin për të mos përmendur në pyetjet e tyre të sigurisë elementet që më 
pas thirren nga kjo gjykatë.”

110. Në seancën e pyetjeve të sigurisë së z. Omar, gjyqtari tha:
“Për të gjitha çështjet me rëndësi, Omar pranon se që nga fillimi, ai nuk tregoi të 

vërtetën, përkundrazi (...) Zonja dhe zotërinj të jurisë, ai mohoi çdo përgjegjësi për këto 
instrumente. (...)

Ai vazhdonte të pohonte se ai po thoshte të vërtetën dhe i tha policisë gjithçka që 
dinte. Zonja dhe zotërinj të jurisë, në të vërtetë, leximi i paralajmërimit të keq nuk e 
nxiti atë të dëshmonte kundër vetes, sepse ai do të ishte detyruar të zbulonte atë që ai 
pretendon të jetë argumenti i tij i vërtetë në mbrojtje; në vend të kësaj, ai tregoi një varg 
gënjeshtrash për të shfajësuar veten.” 

111. Gjyqtari i kujtoi jurisë së shpjegimit të z. Omar për sjelljen e tij gjatë intervistave (shih 
paragrafin 102 më lart). Ai më tej vuri në dukje se këshiltari i z. Omar pranoi se policia 
ishte vërtet e shqetësuar për publikun, se ata kishin qenë të shqetësuar për të parandaluar 
një sulm të mëtejshëm dhe se aksesi i z. Omar në këshilla ligjore si rezultat, ishte vonuar. 
Gjyqtari i kujtoi jurisë se në rrethana normale z. Omar do të ishte këshilluar nga avokati 
para intervistës. Sikur të ishte bërë, tha ai, z. Omar mund ta kishte kryer intervistën 
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disi ndryshe. Gjykatësi vuri në dukje se avokati pranoi se të gjitha intervistat e sigurisë 
ishin kryer në mënyrë të moderuar dhe nuk kishte asnjë sugjerim se ato ishin kryer duke 
ushtruar presion.

112. Më pas, gjykatësi i kujtoi jurisë rrethanat që kishin të bënin me ardhjen e z. Ibrahim në 
stacionin policor, duke vënë në dukje se në orën 5 të mëngjesit. avokati i gatshëm kishte 
telefonuar dhe kërkoi të fliste me të. Gjyqtari vazhdoi:

“Ajo u tha se z. Ibrahim nuk ishte në dispozicion dhe kjo ishte për shkak se dy 
dhomat e pritjes me bazat telefonike ishin duke u përdorur dhe ato mund të jenë përdorur 
për konsultime, gjurmët e gishtërinjve, prenotim ose nënshkrimin e formularëve. Ata 
kishin të paktën shtatëmbëdhjetë të burgosur dhe kishte një presion të tmerrshëm në 
dhoma. Në mënyrë të pazakontë, të gjithë dhomat e kujdestarisë ishin duke u përdorur - 
ishte në mënyrë të mbyllur - për të burgosurit terroristë nga ora 5.05 e mbrëmjes më 28 
korrik. Ishte më i ngarkuari që ata kishin qenë ndonjëherë. Të paraburgosurit duhej të 
pengoheshin të shihnin ose të bisedonin me njëri tjetrin dhe ata duhej të mbikqyrnin me 
kujdes dhe ata duhej të kufizonin mundësitë, dhe kjo kufizonte mundësinë për të lëvizur 
të ndaluarit”.

113. Gjykatësi vuri në dukje se avokati i gatshëm kishte thirrur përsëri në orën 5.40 
të mbrëmjes dhe i ishte thënë përsëri nga një oficer policie se nuk kishte dhoma të 
disponueshme. Gjykatësi shtoi:

“Opsioni i vetëm i oficerit të policisë ishte të prisnin që një nga ato dhoma të mbetej 
e lirë dhe pastaj ta thërriste avokatin. Megjithatë, ishte detyrë e zyrtarëve hetues të japin 
përparësi se kush duhet ta përdorë dhomën”.

114. Gjykatësi i kujtoi jurisë arsyet se përse kish qënë autorizuar intervista e sigurisë dhe 
provën e Inspektorit MacBrayne:

“Ai ju tha se kishte të paktën një individ që dallohej. Ai kishte frikë se mund të 
kishte edhe një sulm vetëvrasës. Ai duhej të merrte informacion për të parandaluar një 
akt të mëtejshëm terrorizmi dhe për të arrestuar kryerësit. Ai kishte qenë në komunikim 
me oficerët hetues. Ata ishin shumë të zënë dhe kjo ishte një hetim terrorist në shkallë 
të gjerë. Intervistat urgjente, tha ai, janë shumë të rralla dhe ai mendonte se kjo do të 
ndodhte para se të paraburgosuri të shihte avokatin e tij.

Ai nuk do të kishte kundërshtuar një telefon apo një intervistë ballë për ballë, për 
aq kohë sa nuk vononte intervistën. Ai pranoi që ata mund të kufizonin kohëzgjatjen e 
kohës së konsultimit. Ishte për nëpunësin hetues dhe nëpunësin e kujdestarisë të merrte 
vendimin nëse mund të bëhej një konsult avokat/klient para intervistës.”

115. Gjyqtari i kujtoi jurisë së shpjegimit të z. Ibrahimit për sjelljen e tij gjatë intervistave të 
sigurisë (shih paragrafin 103 më lart).

116. Së fundi, gjykatësi i tha jurisë se ai kishte gjetur se ndërmjet orës 5 dhe 8 paradite, z. 
Ibrahim duhet të kishte pasur kontakt telefonik me një avokat. Ai udhëzoi jurinë të 
mbante mend se ai ishte gabimisht i kishte mohuar këshillën ligjore telefonike gjatë asaj 
periudhe.

117. Në lidhje me z. Mohammed, gjyqtari i kujtoi jurisë dëshmitë e tij se pse ai kishte gënjyer 
gjatë intervistës së sigurisë dhe në deklaratën e tij të përgatitur pas marrjes së këshillave 
ligjore (shih paragrafin 104 më lart).

118. Sa i përket intervistave të mëvonshme që u zhvilluan pasi aplikantët kishin parë 
përfaqësuesit e tyre ligjorë dhe kishin marrë një paralajmërim të ri, gjykatësi hetues 
i drejtonte jurisë se ankuesit nuk kishin dhënë llogari për tre çështje për të cilat ata 
mbështeteshin në gjykim, edhe pse iu parashtruan pyetje rreth tyre në intervistë, 
përkatësisht (i) ngjarjet e vërteta që çuan deri në 21 korrik 2005; (ii) njohuritë dhe 
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shoqërimin e tyre me të bashkëakuzuarit; dhe (iii) gjendjen e tyre të vërtetë të aftësive 
mendore, qëllimit dhe qëllimit në lidhje me vendosjen e bombave. Ai shpjegoi se 
dështimi për të përmendur këto çështje gjatë intervistave që kishin ndodhur pasi kishin 
marrë këshilla ligjore mund të konsideroheshin kundër tyre.
(e) Vendimet dhe denimet

119. Më 9 korrik 2007, juria në mënyrë unanime i dënoi tre aplikantët e parë dhe z. Osman 
për konspiracion për vrasje. Juria nuk ishte në gjendje të merrte vendim në lidhje me z. 
Asiedu dhe z. Yahya dhe u urdhërua një rigjykim në rastet e tyre. Ata më pas u deklaruan 
fajtorë për akuza më të vogla.

120. Më 11 korrik 2007, tre aplikantët e parë dhe z. Osman u dënuan me burgim të përjetshëm 
me një periudhë minimale apelimi prej dyzet vjet burgim.
3. Apeli i tre aplikantëve të parë

121. Tre aplikantët e parë kërkuan që të ankoheshin kundër dënimeve të tyre. Ata argumentuan 
ndër të tjera se gjyqtari i procedurës kishte gabuar në vendimin e tij duke pranuar provat 
e intervistave të sigurisë.

122. Në 23 prill 2008 Gjykata e Apelit refuzoi apelin kundër dënimit. 
123. Duke përcaktuar sfondin e arrestimit dhe marrjes në pyetje të ankuesve, gjykata vlerësoi:

“5. ... Është pothuajse e pamundur të imagjinohet presioni dhe shqetësimet të cilat 
duhet të jenë ndier nga ekipet hetuese të policisë. Dy javë më parë, katër bomba u 
çaktivizuan me sukses me pasojat e tmerrshme me të cilat jemi të njohur, dhe tani u 
ballafaquan me katër bomba të tjera, përsëri në sistemin e transportit, të cilat ishin 
gati për të shpërthyer, por nuk shpërthyen. Bomba vënësit e përfshirë në 7 korrik 
ishin zhdukur, por autorët e mizorisë së dytë ishin të lirë, të lirë për të përsëritur 
planet e tyre vrastare dhe për ta bërë këtë në mënyrë më efektive. Duheshin gjetur 
dhe ndaluar, ishte objektivi i menjëhershëm i hetimit, duke përfshirë edhe intervistat 
e të arrestuarve në lidhje me këto incidente, ishte drejtuar në sigurinë publike”. 

124. Gjykata e Apelit u shpreh, në fillim të vendimit të saj, konkluzionin e mëposhtëm lidhur 
me natyrën dhe drejtimin e gjykimit:
“7. Eshte aksiomatike qe cdo i pandehur, madje edhe i pandehur, i cili pretendon se 

eshte i perfshire ne nje dhunim te drejtperdrejte dhe te rrezikshem per qytetaret 
dhe institucionet e ketij vendi, ka te drejte per nje gjykim te drejte, ne te cilin 
duhet te provohet faji i tij. Ky gjykim u shënua me ndershmëri të spikatur dhe 
kontroll komandues gjyqësor nga z. Gjykatës Fulford. Të pandehurit u përfaqësuan 
me shpenzime publike nga këshillat kryesorë të dalluar për përvojën, me qartësi 
absolute rreth përgjegjësive të tyre profesionale si për klientët e tyre, ashtu edhe për 
gjykatën. Vështirësia e jurisë për të rënë dakord me vendimet në lidhje me Asiedu 
dhe Jahja tregon se ata i janë qasur çështjeve me drejtësi të hapur dhe mungesë 
paragjykimi e cila është një nga karakteristikat zakonore të sistemit të jurisë. Tani 
që aplikantët janë dënuar pas një gjykimi të drejtë para një gjykate të paanshme, ne 
kemi të drejtë të themi, pas një shqyrtimi të gjatë të provave, se mbrojtja e tyre ndaj 
akuzës për konspiracion për vrasje ishte absurde”.

125. Gjykata përmblodhi provat kundër aplikantëve të paraqitur në gjykim, duke përfshirë 
dëshmitë e pikëpamjeve të tyre ekstremiste, blerjen e peroksidit të hidrogjenit dhe 
ndërtimin e bombave dhe letrën e shkruar nga z. Mohammed (shih paragrafët 96-99 
më lart). Ai konsideroi se historia e blerjes së peroksidit të hidrogjenit në sasi të tilla 
të mëdha “tha diçka për angazhimin e blerësve”. Shënimi me shkrim dore në shishet e 
gjetura siguroi “prova bindëse” se prodhuesit e bombës kishin besuar se forca kritike 
ishte arritur dhe kishte “prova të shumta” që lidhin të katër bombarduesit me ndërtimin e 
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bombave. Sa i përket mbrojtjes së ankuesve në gjykim, Gjykata e Apelit bëri vlerësimin 
e mëposhtëm:
“17. Nëse këto ishin bomba me qëllim mbashtrimin, ne e kemi të vështirë të konceptojmë 

se pse ishte e nevojshme që peroksidi të zihej me qëllim që të rritej përqendrimi 
i tij, ose pse të dy Asiedu dhe Yahya, pavarësisht, kur blejnë peroksid hidrogjeni, 
kërkonin që të furnizoheshin në 60- 70% përqëndrim, ose përqindja më e lartë në 
dispozicion. Po ashtu, është e habitshme të imagjinosh pse ishte e nevojshme rreth 
100 gallona të peroksidit të hidrogjenit, nëse qëllimi i tij ishte të rriste forcën e tij. 
Shifrat e shkruara me dorë ‘70 ‘ose ‘70%’ të 36 shisheve bënë dëshmi shkatërruese. 
Secili tregoi se prodhuesit e bombave besonin se në fakt kishin arritur përqendrimin 
kritik të nevojshëm për të siguruar që bomba shpërthyese. Në fakt, një pjesë e 
rëndësishme e gjykimit u mor nga përpjekjet e aplikantëve për të shpjeguar këtë 
dëshmi vendimtare. Në përmbledhje shumë të shkurtër thuhej se pas përqendrimit 
në peroksid hidrogjeni ishte rritur, atëherë uji u tha. Për më tepër është e vështirë të 
kuptohet se si çdo pikë politike, nëse kjo ishte gjithçka që kërkohej të bëhej, mund 
të përmirësohej me inkorporimin e copëzave brenda bombës. Pjesëzat kishin për 
qëllim të shkaktonin vdekjen dhe gjymtimin. Nuk mund të kishte ndonjë qëllim 
tjetër. Dhe në qoftë se kjo ekspeditë do të ishte menduar si një mashtrim apo një 
demonstrim politik, ishte një heshtje e jashtëzakonshme nga vetë aplikuesit pasi ata 
kishin bërë arratisjet e tyre. Nëse objektivi i tyre ishte një mashtrim, vëmendja e një 
gjysmë çasti në derdhjen e lajmit rreth bombardimeve të pasuksesshme do të kishte 
treguar se objektivi i tyre ishte arritur. Megjithatë, asnjë pretendim apo pohim i 
tillë nuk ju dha policisë, mediave apo publikut përpara se ndonjë nga kërkuesit të 
ishte arrestuar”. 

126. Në lidhje me ndikimin e pranimit të intervistave të sigurisë, gjykata vuri në dukje se kjo 
ishte objekt kundërshtimi para gjykatës së gjykimit dhe përbën bazën e parë të apelit. 
Gjykata shpjegoi se do të kthehej në një shqyrtim të hollësishëm të çështjes më vonë në 
gjykimin e saj dhe komentoi:
“20. ... Në këtë fazë ne thjesht shënojmë se nëse të dhënat e intervistave të policisë janë 

marrë si duhet, ato ishin të mjaftueshme, për të minuar plotësisht “mbrojtjen e 
mashtrimit”.

127. Duke përfunduar vërejtjet e hyrjes, gjykata i referohej përmbledhjes dhe udhëzimeve të 
gjyqtarit hetues për jurinë duke vënë në dukje:
“29. Gjykatësi Fulford përmblodhi rastin për jurinë. Shikimi më sipërfaqësor tregon se 

ishte produkt i tërësisë dhe saktësisë karakteristike. Përveç në lidhje me argumentet 
e vogla dhe tërësisht të pabazuara, nuk është kritikuar nga avokati në emër të 
aplikantëve. Përmbajtjet esenciale të avancuara nga avokati drejtohen në vendimet 
e gjyqtarit në lidhje me intervistat e policisë ...”

128. Gjykata pastaj u kthye në faktet e rastit. Ajo konsideroi së pari objektet në Stacionin e 
Policisë Paddington Green, duke vënë në dukje se ishte e domosdoshme të sigurohej se 
nuk kishte asnjë mjet komunikimi ndërmjet të dyshuarve dhe se duhet të shmangeshin 
ndërthurjet e kryqëzuara gjatë hetimit të të dyshuarve. Ai shpjegoi se nevoja urgjente për 
të trajtuar frikërat e kuptueshme të identifikuara nga Inspektori McKenna në deklaratën 
e dëshmitarit të tij të tetorit 2006 (shih paragrafin 66 më lart) përfshinin dy konsiderata të 
dallueshme: së pari, arrestimi dhe ndalimi i ligjshëm i atyre që besohet të jenë përgjegjës 
për sulmin terrorist; dhe, së dyti, mbrojtja e menjëhershme publike nga çdo incident tjetër 
i dhunshëm. Gjykata vuri në dukje se të dyshuarit për vepra terroriste, nëse dyshoheshin 
me të drejtë, kishin gjasa të ishin në gjendje të ndihmonin zyrtarët hetues që kryenin 
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përgjegjësitë e tyre për sigurinë publike. Prandaj ishte e mendimit se një proces marrje 
në pyetje, i cili, për aq sa ishte e mundur, i mundësoi policisë të mbronte publikun ishte 
një nevojë e domosdoshme. Ai konsideroi se pyetja nëse rezultatet e intervistave të 
tilla duhet të përdoren si dëshmi kundër të dyshuarve ishte delikate. Megjithatë, nuk 
pranoi që dëshmitë e intervistave të sigurisë të mos pranoheshin kurrë në gjykim, duke 
shpjeguar:
“36. ... Rrethanat në të cilat është drejtuar nga një oficer i lartë i policisë që intervistat 

e sigurisë duhet të bëhen janë funksionale, me pak fjalë, se si më së miri, në një 
situatë urgjente, për të siguruar sigurinë publike. Ndjekja e këtij objektivi me një të 
dyshuar, i cili është i ftuar për të siguruar informacionin përkatës të policisë, mund 
të sjellë dëshmi kritike që e inkriminojnë atë në veprën penale për të cilën ai është 
ndaluar ose në të vërtetë kundërvajtje të tjera. Pranimi i intervistave të sigurisë 
ose i fruteve të tyre, në dëshmi në një gjyq të mëvonshëm, i nënshtrohet parimeve 
të zakonshme që rregullojnë një gjykim të drejtë dhe dispozitave në seksionin 78 
të Aktakuzës së Policisë dhe Provave Penale të vitit 1984 (PACE). Shumë do të 
kthehet në natyrën e paralajmërimit ose kujdes, nëse ka, dhënë nga policia për 
të dyshuarin. Kështu, për shembull, nëse i dyshuari do të sigurohej me kusht që 
asnjë informacion i dhënë prej tij të mos përdoret kundër tij, kjo do të siguronte një 
argument të fuqishëm kundër pranimit të provave inkriminuese të marra si pasojë. 
Edhe shumë mund të pyesin nëse intervistat prodhojnë dëshmi të drejtpërdrejtë 
relevante për akuzën që çoi në paraburgimin e dyshuar ose nëse lidhja e parë 
që prokuroria mund të krijojë kundër tij me ndonjë vepër penale lind direkt nga 
bashkëpunimi i tij i plotë me ta gjatë kohës së intervistës së sigurisë. Si gjithmonë, 
këto do të jenë vendime specifike për faktin, që duhet të bëhen në rrethanat e 
përgjithshme të secilit rast individual. Ajo që megjithatë është e qartë është se 
struktura legjislative nuk përjashton përdorimin e provave të marra në intervistat e 
sigurisë dhe, duke pasur parasysh masat mbrojtëse ekzistuese në dispozicion të një 
të pandehuri dhe detyrimin e gjyqtarit të gjykimit që të bëjë gjykimin e nevojshëm 
për të mundësuar atij të ushtrojë diskrecionin e tij sipas nenit 78 të APKE-së, do të 
ishte tërësisht e papërshtatshme për këtë gjykatë që të impononte një lloj urdhëresi 
të vetëshpallur, që do të kërkonte paraqitja e bazuar në baza të politikave publike”. 

129. Gjykata theksoi se intervistat e sigurisë nuk kishin zbuluar ndonjë gjë që mund 
të kishte çuar policinë në marrjen e masave për të mbrojtur publikun dhe se asnjëri 
prej aplikantëve nuk kishte thënë asgjë që i kishte inkriminuar drejtpërdrejt, ose duke 
përfshirë rrëfimin për pjesëmarrje ose madje edhe njohuri të largëta e, komploti për 
vrasje më 21 korrik. Megjithatë, vuri në dukje, intervistat ofruan prova të rëndësishme 
kundër aplikantëve, jo për shkak se ata kishin thënë të vërtetën dhe zbuluan njohuritë 
ose përfshirjen në veprimtarinë terroriste, por sepse kishin bërë një numër pohimesh të 
padrejta, pa sugjeruar mbrojtjet që ata më vonë në gjykim. Në këtë kuptim, intervistat 
kishin prodhuar materiale për të cilat prokuroria propozoi të mbështetej për të minuar 
kredibilitetin e aplikantëve.
130. Gjykata pranoi se, për shkak të gabimit të policisë, parimet e parregullta ishin 

administruar para aplikantëve para se të kishin thënë gënjeshtrat në fjalë. Megjithatë, ajo 
theksoi se secili prej burrave ishte paralajmëruar që përgjigjet e dhëna në intervistat e sigurisë 
mund të përdoreshin në dëshmi kundër tij. Gjykata vazhdoi:

“37. ... Kështu që nuk ishin nën asnjë iluzion. Ata nuk pretendonin të akuzonin veten në 
të gjitha. Ata zgjodhën të gënjejnë. Për çdo pikëpamje që ishte një konsideratë e 
rëndësishme në ushtrimin e diskrecionit të Gjykatësit Fulford.”



636

131. Gjykata ishte e bindur se ushtrimi i lirisë së gjykimit nga gjyqtari ihetues ishte plotësisht 
i informuar dhe i pandehur dhe se ai i ishte drejtuar me kujdes çështjeve përkatëse. Ai 
shqyrtoi në detaje dhe i miratoi komentet e gjyqtarit për zgjedhjen e kandidatëve gjatë 
marrjes në pyetje dhe natyrën e rrethanave në të cilat ishin kryer intervistat dhe qasjen 
e tij ndaj ushtrimit të diskrecionit të tij (shih paragrafët 87, 90 dhe 93 më lart). Ajo 
shqyrtoi gjerësisht rrethanat e secilit prej arrestimeve dhe pyetjeve të tre aplikuesve të 
parë.

132. Në lidhje me z. Omar, Gjykata e Apelit vuri në dukje se ai ishte i pari i të pandehurve që 
duhej të arrestohej dhe se si pasojë ajo që kishte dashur të thoshte ka qenë e një rëndësie 
absolutisht të rëndësishme për çështjet e zjarrtë të sigurisë publike që haste policia në 
atë kohë. Ai vërejti se gjatë hetimve paraprake, ishte pranuar shprehimisht se vendimi 
për të mbajtur një intervistë sigurie përpara se z. Omar iu mundësua qasja në një avokat 
kishte qenë një vendim i vlefshëm sipas Shtojcës 8 të Ligjit për Terrorizëm 2000 (shih 
paragrafët 64-65 dhe 68 më lart dhe 189 më poshtë), se intervistat ishin kryer në mënyrë 
të drejtë dhe të moderuar, dhe se ato nuk ishin as shtrëngesë as shtypëse. Në gjykim 
ishte pranuar se, megjithëse intervistat e sigurisë kishin qenë intervista të gjata, policia 
nuk kishte ndjekur synimin e tyre për identifikimin e rreziqeve të mundshme publike në 
një mënyrë që ishte e tepruar, se pyetja dhe gjatësia e intervistave nuk ishin të padrejta 
dhe se pyetjet ishin fokusuar në çështjet e sigurisë publike. Gjatë hetimeve paraprake, 
prokuroria nuk u kërkoi megjithatë të merrte prova: deklarata e inspektorit McKenna 
dhe përmbajtja e intervistave të sigurisë ishin marrë si të lexuara (shih paragrafin 65 
më lart). Sikur z. Omar të pyeste arsyet për vendimin për të vonuar këshillën ligjore, 
prokuroria do të kishte të drejtë të thërriste dëshmi për të shpjeguar pse policia kishte 
besuar z Omar të ishte terrorist. Gjykata vazhdoi:
“75. ... Për arsye të mira dhe të kuptueshme mjeko-ligjore, këto çështje nuk u ngritën 

në gjykim. Në vend të kësaj, paraqitja thelbësore në emër të Omarit ishte se çdo 
intervistë që pasoi mohimin e qasjes në një avokat ishte e papranueshme dhe se 
duke thënë gënjeshtra gjatë një interviste sigurie duhet të barazohet me dështimin 
për të përmendur faktet. Në çdo rast, përdorimi i gabuar i kujdesit të “stilit të ri” 
nuk arriti të sigurojë mbrojtje adekuate për Omarin sepse, siç kuptohet siç duhet, 
do ta bënte të besonte se nëse ai zgjodhi të mos i përgjigjej pyetjeve, heshtja e tij 
nuk mund të përdoret kundër tij.”

133. Duke sqaruar se si gjyqtari i procedurës ka trajtuar këto parashtrime, Gjykata e Apelit 
vuri re pastaj se tani ishte ballafaquar me një parashtrim krejtësisht të ndryshëm nga 
z. Omar. U argumentua se e tërë çështja e intervistave të sigurisë ishte keqësuar nga 
avokati gjyqësor i z. Omar dhe se ishte pranuar në mënyrë të papërshtatshme që vendimi 
i inspektorit McKenna ishte i ligjshëm. Gjykata vuri në dukje se ky nuk ishte rigjykim, 
megjithatë ai gjithsesi ishte i ftuar që të risillte në hetime paraprake mbi bazën e pohimit 
të avokatit se, për sa i përket Omarit, policia kishte vepruar në mënyrë të paligjshme dhe 
se veprimtaria e tyre e paligjshme, është anashkaluar në gjykim, që kërkohet të trajtohet 
tani. Ai vazhdoi:
“80. ... Shprehur në këtë mënyrë, në një sistem në të cilin sundimi i ligjit duhet të 

mbizotërojë, paraqitja është sipërfaqësisht tërheqëse. Megjithatë, ai injoron ose 
mënjanë dy konsiderata të rëndësishme të mëtejshme. Së pari, shkeljet e kodit 
përkatës nuk bëjnë veprime të mëvonshme policore të paligjshme, në çdo rast në 
kuptimin që ato janë ose do të ishin të mjaftueshme për veten e tyre për të çuar në 
përjashtimin e rezultateve të intervistave të mëvonshme. Kur, siç gjeti gjyqtari, 
policia nuk po kërkon qëllimisht ta manipulonte sistemin me keqbesim, atij i’u 
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kërkua t’i drejtohej kompetencave përjashtuese të parashikuara në nenin 78 të 
PACE: jo më shumë, as më pak. Kjo çon në konsideratën e dytë, se është gjithmonë 
e hapur për avokatët e të pandehurit në gjykim për të bërë një vendim të qëllimshëm 
mjeko-ligjor për të hequr dorë ose injoruar dhe për këtë arsye të zgjedhë të mos 
mbështetet në shkeljet e kodit përkatës, nëse efekti i thirrjes së vëmendjes ato mund 
të rriten në vend që të pakësojnë vështirësitë e të pandehurit. Shkurtimisht, avokati 
i gjykimit duhet të marrë vendimin e tij nëse duhet të avancojë argumentin e bazuar 
në shkeljet e kodit përkatës, ose të argumentojë disa, ose një, por jo të gjithë.” 

134. Në mungesë të keqbesimit, pyetja vendimtare ishte nëse do të pranonin rezultatet e 
intervistave kur z. Omar ishte privuar nga qasja në avokatin e tij, pavarësisht nëse z. 
Omar i ishte mohuar e drejta për të pasur kontakt me avokatin sapo ai kërkoi një. Gjykata 
nuk mund të shihte asgjë për të mbështetur përfundimin se vendimi për të pranuar provat 
e intervistave të sigurisë në rastin e z. Omar kishte qenë me të meta.

135. Në lidhje me z. Ibrahim, gjykata vuri në dukje se tre pretendime ishin paraqitur nga 
avokati i tij. Së pari, ishte argumentuar se përfundimi i mbikqyrësit që një konsultim 
para intervistës midis z. Ibrahim dhe avokatit të gatshëm do të shkaktonte vonesë të 
panevojshme ka qenë një gabim serioz i gjykimit sepse intervista për sigurinë nuk kishte 
ndodhur deri në një orë më vonë. Së dyti, ishte pretenduar se pyetja e vazhdueshme 
e z. Ibrahim pasi ai kishte mohuar se kishte ditur diçka, kishte përbërë shkelje të 
kodit të aplikueshëm (shih paragrafin 196 më poshtë). Së fundi, ishte pretenduar se 
administrimi i stilit të kujdesit të ri kishte kontribuar në padrejtësinë duke futur një 
element të shtrëngimit. Gjykata e Apelit shpjegoi në hollësi se si gjyqtari i hetues i ishte 
drejtuar këtyre çështjeve dhe kishte konstatuar se nuk kishte asnjë bazë për të ndërhyrë 
në vendimin e tij se deklaratat e bëra gjatë intervistës së sigurisë duhet të pranoheshin.

136. Sa i përket z. Mohammed, avokati i tij kishte pohuar se e drejta për qasje në avokat 
para dhe gjatë intervistës së tij të sigurisë ishte shkelur. Vendimi për të vonuar një 
akses të tillë është thënë të jetë i pahijshëm dhe i padrejtë, dhe në analizë të ngushtë, 
të paarsyeshme. Ndonëse besimi i keq nuk ishte akuzuar gjatë gjykimit, avokati tani 
sugjeroi që intervista të mos kishte qenë një intervistë urgjente, pasi ajo kishte filluar, 
ndërsa avokatët ishin në rrugën e tyre për vendosjen në kujdes. Prandaj nuk kishte asnjë 
arsye që të mos vononte marrjen në pyetje. Për më tepër, atij iu dha kujdesi i stilit të 
ri dhe jo kujdesi i stilit të vjetër. Gjykata e Apelit shpjegoi se si gjyqtari i procedurës i 
ishte drejtuar këtyre çështjeve dhe arriti në përfundimin se nuk kishte asnjë bazë për të 
ndërhyrë në vendimin e tij se pranimi i provave të intervistës së sigurisë nuk do ta bënte 
të padrejtë gjykimin.

C. Çështja e aplikantit të katërt

1. Pyetja e aplikantit të katërt nga policia
(a) Hyrje 

137. Aplikanti i katërt ishte një mik i z. Osman, pasi i ishte prezantuar atij nga vëllai i zotit 
Osman, z. Abdul Sherif, në rreth 1999. Më 23 korrik 2005, dy ditë pas bombardimeve 
të mbetura në tentativë, aplikanti i katërt u takua me z. Osman në stacionin e trenit 
Clapham Junction. Të dy burrat u kthyen së bashku në shtëpinë e aplikantit të katërt. Z. 
Osman qëndroi me aplikuesin e katërt deri më 26 korrik.

138. Ndërkohë, në pasditen e 25 korrikut një kamerë survejimi po xhironte hyrjen në bllokun 
e banesave të aplikantit të katërt. Kamera më pas zmadhohej në aplikantin e katërt dhe 
banesën e tij. Në orën 6:00, një oficer i mbikqyrjes së fshehtë u vendos në afërsi të 
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shtëpisë së aplikantit të katërt. Në mëngjesin e 26 korrikut, oficerët e vëzhguan aplikantin 
e katërt dhe një burrë më vonë të identifikuar si z. Osman duke e lënë adresën. Kërkuesi 
i katërt e shoqëroi z. Osman në një stacion autobusi, ku z. Osman morri një autobus në 
stacionin e trenit Ëaterloo. Kërkuesi i katërt u kthye në shtëpi. 

139. Në mëngjesin e 27 korrikut, aplikanti i katërt shkoi në punë. Kur u kthye nga puna rreth 
orës 5.30 të mbasditës, ai u kontaktua nga dy policë që kërkonin ndihmën e tij si një 
dëshmitar i mundshëm në hetimin e tyre në sulmet e 21 korrikut. Ai pranoi t’i ndihmonte 
dhe t’i shoqëronte ata në stacionin e policisë në Kennington.
(b) Marrja në pyetje në polici si dëshmitar

140. Oficerët e policisë filluan të marrin në pyetje aplikantin e katërt si dëshmitar në 
orën 6.15 të pasdites. Rreth orës 7.15 të mbasdites zyrtarët e konsideronin atë, si 
rezultat i përgjigjeve që po jepte, ai ishte në rrezik të inkriminonte veten dhe duhet të 
paralajmërohej dhe të informohej për të drejtën e tij për këshillim ligjor. Ata kërkuan 
udhëzime nga oficerët eprorë. Ata u thanë që ata duhet të vazhdojnë të intervistojnë 
aplikantin e katërt si dëshmitar dhe në përputhje me këtë e bënë kështu.

141. Rreth orës 12.10 të mëngjesit më 28 korrik, aplikanti i katërt u mor për të treguar një 
adresë ku ai besonte se jetonte z.Osman.

142. Midis 1.30 dhe 5 padite më 28 korrik, në stacionin e policisë, është marrë një deklaratë 
dëshmitari nga aplikanti i katërt.
(c) Deklarata e dëshmitarit

143. Në deklaratë, aplikanti i katërt tregoi se si ai ishte bërë shok me z. Osman rreth vitit 
1999, por kishte humbur kontaktet me të vitin e ardhshëm. Ai deklaroi se më 23 korrik 
2005, z. Osman kishte ardhur drejt tij deri në stacionin hekurudhor të Clapham Junction 
pasi ai ishte gati të hipte në një tren, dhe të dy burrat e kishin përshëndetur njëri-tjetrin si 
miq të vjetër. Ata kishin hipur në të njëjtin tren në Vauxhall dhe në ndalimin e aplikantit 
të katërt, z. Osman kishte vendosur të dilte me të me pretekstin që të dëshironte të fliste 
për diçka. Ndërsa ata ecnin drejt shtëpisë së aplikantit të katërt, z. Osman i kishte thënë 
aplikantit të katërt se ishte në telashe me policinë. Ai pretendoi se kishte vjedhur disa 
para dhe kishte ikur nga paraburgimi i policisë. Kur arritën në banesën e aplikantit të 
katërt, z. Osman i kishte kërkuar atij të vinte në televizion dhe së bashku kishin parë një 
raport të tentativave të bombardimeve që tregonin fotografitë e njerëzve të kërkuar nga 
policia. Z. Osman atëherë kishte thënë se i njihte burrat dhe se ata ishin burra të mirë. 
Kur fotografia e një personi të katërt, i kërkuar në lidhje me sulmet, ishte shfaqur në 
ekran, z. Osman ishte drejtuar drejt ekranit dhe tha, “ky jam unë”. Në fillim, aplikanti 
i katërt nuk i kishte besuar atij pasi që fotografia nuk i ngjante z. Osman. Por, ndërsa 
Z. Osman kishte vazhduar të diskutonte arsyetimin për sulmet, aplikanti i katërt kishte 
filluar të kuptonte se ai po thoshte të vërtetën. Ai ishte frikësuar dhe kishte dashur që z. 
Osman të dilte nga shtëpia e tij. Z. Osman atëherë kërkoi që të qëndronte me aplikantin 
e katërt për dy netë dhe, duke u frikësuar për sigurinë e tij personale, aplikanti i katërt 
ishte pajtuar me kërkesën.

144. Deklarata e dëshmitarit gjithashtu përshkroi një dëmtim të kofshës së zotit Osman, të 
cilin ai e kishte thënë kur ishte duke u arratisur pas shpërthimit të bombës së tij. Z. 
Osman kishte shpjeguar më tej se si kishte shtypur butonin për të aktivizuar bombën e 
tij, por asgjë nuk kishte ndodhur. Ai kishte dhënë hollësi për ikjen e tij nga metroja dhe 
lëvizjet e tij gjatë dy ditëve të ardhshme, kur ai kishte shkuar për të qëndruar me një shok 
në Brighton i cili i kishte dhënë atij një makinë. Ai kishte treguar fotografitë e aplikantit 
të katërt të bombvënësve të tjerë në një gazetë kombëtare që ai kishte sjellë me vete 
dhe zbuloi emrat e tyre. Policia i tregoi aplikantit të katërt një numër fotografish dhe ai 
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konfirmoi identitetet e tre prej meshkujve të fotografuar sipas informacionit të dhënë 
nga z. Osman. Aplikanti i katërt gjithashtu shpjegoi se z. Osman kishte përmendur një 
bombvënës të pestë i cili nuk kishte shpërthyer bombën e tij; aplikanti i katërt nuk e 
dinte identitetin e këtij personi. Kërkuesi i katërt shpjegoi se z. Osman kishte bërë disa 
telefonata nga telefoni i tij celular, por kishte folur në gjuhën Eritrease.

145. Deklarata vazhdoi për të shpjeguar se ditën tjetër, biseda me z. Osman ishte e kufizuar. 
Megjithatë, ai i kishte thënë aplikantit të katërt se si bombavënësit kishin përgatitur 
bombat e tyre dhe i kishin dhënë detajet e videos që grupi kishte regjistruar para 
shpërthimeve, në të cilat kishin shpjeguar veprimet e tyre. Z. Osman kishte bërë një 
tjetër thirrje në celularin e tij në pasdite. Ai kishte shkuar pak kohë më vonë atë natë 
dhe kishte kthyer me para në dorë. Ai kishte kërkuar të merrte hua rroba dhe aplikanti i 
katërt kishte treguar se duhet të ndihmonte. Në mëngjesin e 26 korrikut z. Osman kishte 
paketuar një qese dhe i tha aplikantit të katërt që ai do të kapte një tren Eurostar në Paris 
nga stacioni i trenit Ëaterloo. Ai ishte nisur për në stacionin rreth orës 8 të mëngjesit dhe 
rreth një orë më vonë kishte thirrur aplikantin e katërt që të thoshte se ishte në një tren. 
Aplikanti i katërt kishte ndërprerë telefonin e tij celular në mënyrë që z. Osman të mos 
mund ta kontaktonte më tej.

146. Në deklaratë, aplikanti i katërt përshkroi gruan e z. Osman dhe regjistroi faktin se kishte 
marrë policë në një bllok banesash ku besonte se z. Osman dhe gruaja e tij jetonin. Ai 
përfundoi deklaratën e dëshmitarit duke theksuar se kishte qenë një takim i rastësishëm 
në Clapham Junction dhe se ai nuk kishte marrë pjesë në asnjë marrëveshje për të 
ndihmuar apo mbajtur Osmanin. Ai tha se ai e kishte lejuar vetëm z. Osman të qëndronte 
sepse kishte frikë.
(d) Marrja në pyetje dhe deklaratat si i dyshuar

147. Pasi deklarata e dëshmitarit ishte nënshkruar në mëngjesin e 28 korrikut 2005, një oficer 
i telefonoi eprorët e tij për të kërkuar udhëzime të mëtejshme dhe i’u tha të arrestonte 
aplikantin e katërt. Aplikanti i katërt u arrestua dhe u paralajmërua. Ai u pyet nëse do të 
donte shërbimet e një avokati, por nuk pranoi dhe tha: “Jo, ndoshta pas intervistës nëse 
bëhet serioze”.

148. Më 30 korrik 2005, pas marrjes së këshillës ligjore, aplikanti i katërt u intervistua si 
i dyshuar në praninë e avokatit të tij. Ai u pyet nëse ai kishte pasur rastin të kalonte 
përmes deklaratës së tij me shkrim me avokatin e tij dhe ai konfirmoi se kishte. Avokati 
u pyet nëse ajo kishte pasur kohë të mjaftueshme për të këshilluar klientin e saj dhe ajo 
u përgjigj:

“Roli im është të këshilloj z. Abdurahman në lidhje me të drejtat dhe procedurat e 
tij në lidhje me marrjen e tij në pyetje. Ajo është që të ndërhyjë në emër të tij kur mendoj 
se është e nevojshme të ndërhyet dhe të ndihmohet në tërheqjen e vëmendjes së tij për 
çdo çështje që mund të lindë në çdo kohë në lidhje me pozitën e tij dhe në lidhje me të 
drejtat e tij. Në këtë kontekst, Z. Adburahman ka patur mundësinë të marrë parasysh 
deklaratën që ai bëri vullnetarisht kur u ndalua më 27 korrik. Në kontekstin e dhënies së 
informacionit që ju është dhënë, unë e kam këshilluar atë se ai ka opsione të ndryshme 
të hapura për të dhe ai më ka udhëzuar se do të dëshironte të mbështetej në një deklaratë 
që tani do të dëshironte të lexonte në mënyrë që të mund të regjistrohej dhe më pas nuk 
dëshirojnë të bëjnë ndonjë koment të mëtejshëm në lidhje me çështjet deri në kohën kur 
ka zhvillime të tjera, me shpresën se deklarata e tij do të merret me zbulimin e kufizuar 
që deri më tani është siguruar dhe besoj se do ta bëjë këtë.” 

149. Në deklaratën e përgatitur, aplikanti i katërt konfirmoi se ai nuk kishte pasur njohuri 
paraprake për ngjarjet e 21 korrikut dhe i kishte dënuar ato. Ai vazhdoi:
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“Unë u ndalova nga policia të mërkurën, 27 korrik, dhe u pajtova t’i ndihmoj në 
çdo mënyrë të mundshme. Shihni deklaratën time të datës 28 korrik 2005. Kam dhënë 
aq detaje sa më shumë për dikë njohur nga unë si Hamdi”.

150. Ai vazhdoi të korrigjojë aspektet e deklaratës së tij si dëshmitar për sa i përket asaj që ai 
i kishte dhënë z. Osman. Ai shtoi:

“Unë do të doja të theksoja se imazhi i CCTV i Hamdit (unë ndalem për të thënë 
se ajo doli të ishte z. Hussein Osman) i lëshuar në media ishte i panjohur për mua si 
një imazh i tij dhe kur Hamdi fillimisht kërkoi njohuri për ndonjë pjesëmarrje në këto 
ngjarje, nuk i besova atij ose nuk besoja që ai të përfshihej derisa të mos u ndalej nga 
policia”.

151. Ai bëri disa komente të vogla për deklaratën e tij si dëshmitar dhe nuk pranoi t’i përgjigjej 
ndonjë pyetje tjetër.

152. Më 1 gusht 2005, aplikanti i katërt u intervistua si i dyshuar për herë të dytë. Ai përsëri 
nuk pranoi t’i përgjigjej pyetjeve, por këmbënguli që ai kishte ndihmuar policinë që në 
fillim dhe nuk donte të bënte ndonjë deklaratë tjetër. Ai u intervistua më tej më 2 gusht 
2005 dhe përsëriti se ai nuk ishte dhe kurrë nuk do të ishte një terrorist dhe nuk kishte 
luajtur asnjë rol në atë që kishte ndodhur. Në intervistën e tij të fundit, më 3 gusht, ai tha 
se çdo gjë që ai e dinte ishte e përfshirë në deklaratën e tij origjinale si dëshmitar. Ai u 
akuzua në orën 2:20 të mëngjesit më 3 gusht 2005.
2. Procesi i aplikantit të katërt

153. Në tetor 2007 gjyqi i aplikantit të katërt dhe katër burrave të tjerë filloi në Gjykatën 
e Kurorës në Kingston përpara gjyqtarit Ëorsley QC dhe një jurie. Kërkuesi i katërt u 
akuzua për ndihmën e z. Osman dhe për mos kallëzimin e informacionit në lidhje me 
katër bombavënësit pas shpërthimeve. Përfaqësuesit e tij përfshijnë z. Sherif, i cili u 
akuzua ndër të tjera për dhënien e pasaportës së tij ndaj kërkuesit të katërt për shpëtimin 
e z. Osman në Romë dhe z. Ëahbi Mohammed, vëllai i aplikantit të dytë, i akuzuar 
ndër të tjera për marrjen e videokamerës së përdorur mesazhet e vetvrasjeve në film në 
mëngjesin e 21 korrikut 2005 dhe më vonë duke i dhënë asaj aplikantit të katërt për t’i 
dhënë z. Osman.
(a) Çështja e prokurorisë

154. Çështja që ngre prokuroria është se aplikanti i katërt ishte përgatitur të jepte strehim 
z. Osman edhe pse ai e kishte ditur se z. Osman ishte përfshirë në sulme. Prokuroria 
gjithashtu pretendoi se aplikanti i katërt kishte marrë pasaportën e z. Sherif dhe ia kishte 
dhënë z. Osman për të ndihmuar largimin e tij në Romë. Më në fund, u pretendua se 
aplikanti i katërt kishte mbledhur nga z. Ëahbi Mohammed videokamera, e cila ishte 
përdorur për të filmuar mesazhe vetëvrasëse nga bombavënësit e mundshëm dhe i’a 
kishte dhënë z. Osman.
(b) Pranueshmëria e deklaratave të dëshmitarit

155. Aplikanti i katërt kërkoi të përjashtohej deklarata si dëshmitari e 28 korrikut 2005, duke 
u mbështetur në katër çështje. Së pari, deklarata ishte marrë në kundërshtim me kodin e 
zbatueshëm të praktikës, veçanërisht sepse ai nuk ishte paralajmëruar ose informuar për 
të drejtën e tij për këshillim juridike falas. Së dyti, se shkelja ka qenë e qëllimshme. Së 
treti, ai ishte detyruar të bënte deklaratën për pretendimin se ai ishte një dëshmitar dhe 
do të ishte i lirë të kthehej në shtëpi pas përfundimit të deklaratës. Së katërti, deklarata 
ishte marrë në orët e hershme të mëngjesit, kur ishte i lodhur. Si rezultat i të gjitha 
këtyre çështjeve, aplikanti i katërt, pretendoi se deklarata ishte një rrëfim i bërë prej 
tij në rrethana që mund ta bënin atë të pabesueshme në pajtim me nenin 76 (2) PACE 
(shih paragrafin 199 më poshtë). Nga ana tjetër, ai pohoi se ai duhet të përjashtohet në 



641

bazë të diskrecionit të përgjithshëm për të përjashtuar provat sipas nenit 78 PACE (shih 
paragrafin 201 më poshtë).

156. Prokuroria e kundërshtoi kërkesën, por pranoi se deklarata e dëshmitarit ishte një 
rrëfim për qëllimet e nenit 76 të PACE. Prokuroria gjithashtu pranoi se kishte pasur një 
shkelje të kodit përkatës të praktikës në mosnjohje të kërkuesit të katërt ose ofrimit të 
shërbimeve të avokatit kur dy oficerët e policisë kishin arritur në përfundim se ata duhet 
të merrnin udhëzime nga eprorët e tyre (shih paragrafin 140 më lart).

157. Gjatë hetimeve paraprake, të dy oficerët e policisë dhanë dëshmi se kur ata iu qasën 
aplikantit të katërt në pasditen e 27 korrikut 2005, ai kishte si qëllim që ta ndihmonte 
policinë si një dëshmitar i mundshëm. Është pranuar gjithashtu nga palët se në atë fazë 
policët nuk kishin informacion të mjaftueshëm për të justifikuar arrestimin ose trajtimin 
e tij si të dyshuar. Një nga oficerët shpjegoi se deri në orën 7.15 të mëngjesit ai kishte 
marrë mendimin se, si rezultat i përgjigjeve që i jepte aplikanti i katërt, ai ishte në rrezik 
të inkriminonte veten dhe duhet të paralajmërohej dhe të informohej për të drejtën e tij 
për këshillim ligjor. Zyrtarët, në përputhje me rrethanat, kishin pezulluar intervistën dhe 
kërkuan udhëzime nga një zyrtar i lartë përgjegjës për hetimin. Atyre ju tha se duhet 
të vazhdojnë të intervistojnë aplikantin e katërt si dëshmitar dhe prandaj e kishin bërë 
këtë. Në dëshminë e tij, një nga oficerët shprehu habinë që, kur u përfundua deklarata e 
dëshmitarit, ai ishte udhëzuar të arrestonte aplikantin.

158. Më 3 tetor 2007 gjyqtari i procedurës hetimore refuzoi kërkesën për përjashtimin e 
deklaratës së dëshmitarit. Ai pranoi që në kohën kur aplikanti i katërt kishte ardhur 
në stacionin policor nuk kishte arsye të mjaftushme për të dyshuar për ndonjë vepër 
penale dhe se ishte plotësisht e përshtatshme për ta trajtuar atë si dëshmitar. Megjithatë, 
duke pasur parasysh koncesionin e prokurorisë që arsye të arsyeshme objektive për të 
dyshuar se kërkuesi i katërt i një vepre penale mund të thuhet se është kristalizuar me 
përfundimin e llogarisë së tij të parë me gojë, gjyqtari ishte i bindur se kishte pasur 
shkelje të kodit në fuqi në kohën kur kërkuesi i katërt kishte bërë deklaratën e tij me 
shkrim si dëshmitar.

159. Gjykatësi hetues gjeti si fakt se nuk kishte prova për presion ndaj kërkuesit të katërt, 
ndërkohë që ai ishte në stacionin policor. As gjykatësi nuk tha, kishte ndonjë gjë të thënë 
apo bërë nga oficerët e policisë që mund të kishin dhënë deklaratën e dëshmitarit të 
pabesueshme. Ai vuri në dukje se aplikanti i katërt kishte “miratuar lirshëm” deklaratën 
e dëshmitarit pasi ai ishte paralajmëruar dhe kishte marrë këshilla ligjore. Prandaj, 
gjyqtari nuk pranoi që deklarata duhet të përjashtohet sipas nenit 76 apo nenit 78 të 
PACE.

160. Së fundi, gjyqtari i referohej të drejtës së mbrojtjes për të vendosur çështjet që kanë 
të bëjnë me kundërshtimin e ankuesit të katërt në deklaratën e dëshmitarit përpara 
jurisë. Juria do të drejtohet në mënyrë të përshtatshme në çështjen e besueshmërisë. Në 
rrethanat nuk ka pasur shkelje të nenit 6 § 3 të Konventës.

161. Mbrojtja më pas bëri një kërkesë për të përjashtuar ato pjesë të deklaratës së dëshmitarit 
që aplikanti i katërt ishte tërhequr ose kualifikuar në intervistat e tij të mëvonshme. 
Këto pjesë kishin të bënin me përshkrimin fizik të dhënë nga z. Osman dhe deklaratat të 
cilat tregonin se aplikanti i katërt kishte ardhur të besonte se z. Osman ishte i përfshirë 
në sulme. Prokuroria kundërshtoi kërkesën për shkak se vlerësimet e bëra më vonë 
treguan detaje në të cilat aplikanti i katërt kishte konsideruar më pas deklaratën e tij të 
dëshmitarit. Aplikimi u refuzua, gjyqtari hetues që zbuloi se përjashtimi i pasazheve 
do të ishte mashtruese për jurinë. Ai shpjegoi se juria do të ishte në gjendje të dëgjonte 
rrethanat e plota në të cilat aplikanti i katërt kishte ardhur për të miratuar deklaratën e 
dëshmitarit.
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(c) Provat e tjera të prokurorisë
162. Provat e tjera të prokurorisë të nxjera gjatë gjykimit kundër aplikantit të katërt përfshinin: 

(i)  Pamjet CCTV nga 23 korrik 2005 që paraqitnin aplikantin e katërt dhe z. Osman 
së bashku në stacionin hekurudhor Clapham Junction, në stacionin hekurudhor 
Vauxhall dhe ecën drejt banesës së aplikantit të katërt;

(ii)  analiza e celularëve të telefonisë celulare (analiza ku ishin bërë thirrjet telefonike 
celulare), ku z. Osman kishte bërë telefonata konsistente në banesën e aplikantit të 
katërt;

(iii)  Pamjet e CCTV që tregojnë se aplikanti i katërt u takua me z. Wahbi Mohammed 
dhe i mori atij aparatin që pretendohet se është përdorur për të filmuar videot e 
martirizimit të bombarduesve;

(iv)  dëshmi të kontaktit telefonik ndërmjet aplikantit të katërt dhe z. Sherif, për shkak të 
dyshimit për mbledhjen e pasaportës së këtij të fundit për z. Osman dhe për të cilin 
kërkuesi i katërt nuk kishte dhënë sqarime, pavarësisht se të dy nuk ishin takuar për 
disa vite para në kontaktit telefonik;

(v)  analizat e celularëve të aplikantit të katërt që kanë takuar z. Sherif për të marrë 
pasaportën;

(vi)  pamjet nga një kamerë survejimi policor që tregon z. Osman duke e lënë banesën 
e aplikantit të katërt më 26 korrik, në shoqërinë e aplikantit të katërt, në rrugën për 
në stacionin Ëaterloo;

(vii) një raport gazete mbi përpjekjet e bombardimeve, me fotografi të bombarduesve 
(duke përfshirë z. Osman), të gjetur në banesën e aplikantit të katërt me shenjat e 
gishtërinjve të aplikuesit të katërt në të;

(viii) kontakt telefonik midis aplikantit të katërt dhe z. Osman pasi ky i fundit kishte 
marrë trenin Eurostar nga Ëaterloo, duke treguar se z. Osman kishte folur me 
aplikuesin e katërt dy herë me telefon celular më 26 korrik dhe kishte dy herë 
përpjekje për ta telefonuar atë më 27 korrik nga Italia;

(ix)  Intervistat e policisë të aplikantit të katërt të 30 korrikut dhe 1 gushtit, pasi ai ishte 
arrestuar dhe kishte marrë këshilla juridike, në të cilën ai pranoi se z. Osman kishte 
qëndruar në banesën e tij dhe deklaroi se përmbajtja e deklaratës së dëshmitarit të 
tij më 28 korrik (shih paragrafët 148-152 më lart).

(d) Kërkesa për ndalim bërja e një procesi të padrejtë
163.Në përfundim të çështjes së prokurorisë, kërkuesi i katërt aplikoi për të vazhduar 

procedurat me arsyetimin se prokuroria kishte bërë një abuzim me procesin. Ai 
argumentoi se urdhri i dhënë policëve për të vazhduar ta trajtojë atë si dëshmitar dhe jo 
si i dyshuar, do të thoshte se ai ishte mashtruar në dhënien e deklaratës së tij si dëshmitar. 
Ai pretendoi se atij i ishte thënë në mënyrë të qartë se ai nuk do të ndiqej penalisht. Me 
fjalë të tjera, më vonë trajtimi i tij si i dyshuar dhe ndjekja penale e tij ishte në thelb e 
padrejtë.

164. Më 5 nëntor 2007 gjyqtari refuzoi kërkesën. Ai tha se do të ishte vetëm një keqpërdorim 
i procesit për të ndjekur penalisht dikë që kishte marrë një përfaqësim të qartë se ai 
nuk do të ndiqej penalisht dhe kishte vepruar në atë përfaqësim në dëm të tij. Asnjë 
përfaqësim i tillë i pajustifikuar nuk ishte bërë për aplikantin e katërt. Edhe nëse ai kishte 
menduar se kishte pasur një përfaqësim të tillë, ai nuk kishte vepruar në atë në dëm të 
tij. Gjykatësi shpjegoi:

“Duhet të shikoj provat si tërësi dhe pozicionin e z. Abdurahman në tërësi, kur unë 
mendoj se faktet mund të justifikojnë qëndrimin e akuzave kundër tij.

Z. Abdurahman pati rastin gjatë intervistës, kur ai ishte nën kujdes për të thënë se 



643

ajo që kishte thënë më parë ishte e pavërtetë, ishte e pasaktë ose ishte dhënë në një kohë 
kur ishte aq i lodhur saqë ishte vërtet i pasigurt dhe i mbushur me pasaktësi. Ai nuk e 
bëri këtë. Në një kohë kur ai kishte qenë në gjendje të konsultohet me avokatin e tij dhe 
të shqyrtojë në detaje deklaratën që i kishte dhënë policisë, ai e miratoi atë dhe ... deri 
më sot ai adopton në mënyrë efektive atë që ai i kishte thënë policies”. 

165. Gjykatësi ka gjetur se larg nga të qenit një fyerje ndaj drejtësisë për rastin të vazhdojë, 
do të ishte një fyerje ndaj drejtësisë që rasti të mos vazhdonte. Ai vuri në dukje se 
parashtruesi i katërt ishte i përfaqësuar me aftësi, kishte qenë në gjendje ta bënte të 
qartë pozitën e tij pasi kishte dhënë deklaratën e tij të dëshmitarit dhe kishte dhënë 
komentet e tij të hollësishme kur ishte i dyshuar. Ndërsa, siç pranoi prokuroria, një 
element i padrejtë në trajtimin e tij fillimisht si dëshmitar, ishte e drejtë të shihje pamjen 
e përgjithshme. Gjykatësi arriti në përfundimin “shumë të qartë” se kjo sigurisht nuk 
ishte një rast ku ai erdhi edhe duke thënë se mund të ishte e padrejtë që aplikanti i katërt 
të gjykohej.
(e) Procedurat gjyqësore

166. Z. Osman u thirr për të dhënë dëshmi nga vëllai i tij, z. Sherif. Ai konfirmoi se kishte 
strehuar në banesën e aplikantit të katërt dhe tha se ky i fundit kishte besuar atë që thuhej 
në lajme. Aplikanti i katërt kishte thënë se policia po e kërkonte atë (z. Osman), por se ai 
nuk ishte i njohur nga imazhet e shpërndara në media. Z. Osman nuk besonte se aplikanti 
i katërt kishte frikë nga ai. Ai gjithashtu konfirmoi se i kishte kërkuar aplikantit të katërt 
që të kontaktojë me z. Sherif për të marrë pasaportën. Kërkuesi i katërt e kishte bërë 
këtë rreth orës 8-9 paradite në mbrëmjen e 25 korrikut 2005. Pas kthimit me pasaportën, 
aplikanti i katërt kishte shkuar në stacionin Ëaterloo të rezervonte një biletë Eurostar për 
z. Osman. Ai nuk ishte në gjendje ta bënte këtë sepse nuk kishte numrin e pasaportës 
me të, por ai e kishte kontrolluar orarin për të nesërmen. z. Osman iu nënshtrua një 
shqyrtimi të gjerë nga këshilltarët për aplikantin e katërt. I është thënë atij se po gënjen 
për të mbrojtur familjen e tij, një pohim që z. Osman e mohoi.

167. Z. Sherif dha dëshmi gojore dhe u shqyrtua gjithashtu nga avokati i ankuesit të katërt. 
Ai pranoi se kishte siguruar pasaportën për udhëtimin e z. Osman. Ai dha dëshmi se 
aplikanti i katërt kishte ardhur ta takonte në shtëpi në mbrëmjen e 24 korrikut 2005 
dhe kishte kërkuar pasaportën e tij për t’i mundësuar Osmanit të largohej nga vendi. 
Ai kishte thënë se z. Osman ishte në shtëpinë e tij (aplikanti i katërt). Z. Sherif kishte 
frikë dhe nuk donte të ofronte pasaportën. Sidoqoftë, ai më pas e ndryshoi mendjen. 
Një mesazh me tekst për aplikantin e katërt më vonë atë mbrëmje dhe një telefonatë të 
nesërmen duhej të bënin marrëveshje për aplikantin e katërt për të marrë pasaportën. 
Kërkuesi i katërt kishte marrë pasaportën nga shtëpia e tij rreth orës 7.45 nëmbrëmje më 
25 korrik 2005. Ju dha z. Sherif nga avokati i ankuesit të katërt që ai ishte duke gënjyer, 
por z. Sherif këmbënguli që ai ishte duke thënë të vërtetën dhe se aplikanti i katërt kishte 
marrë pasaportën.

168. Aplikanti i katërt nuk dha dëshmi gjatë procesit. Mbrojtja e tij bazohej në përmbajtjen 
e deklaratës së dëshmitarit të tij të 28 korrikut 2005. Ishte pranuar se kishte marrë 
videokamerën dhe ia kishte dhënë z. Osman, por avokati shpjegoi se kjo ishte një vepër 
e pafajshme dhe se nuk kishte pasur përpjekje për ta fshehur atë. Ishte pranuar më tej se 
më 25 korrik 2005 rreth orës 8.45 të mëngjesit aplikanti i katërt kishte qënë në biletari në 
Stacionin Ëaterloo. Nuk u pranua që ai kishte marrë pasaportën dhe avokati theksoi se 
të vetmit dëshmi për ta mbështetur këtë ishin dhënë nga z. Osman dhe z. Sherif, të cilët 
të dy ishin të pa besueshëm dhe kishin motive të mëtejshme për provat që kishin dhënë. 
Këshilltari ftoi jurinë të injorojë deklaratën e dëshmitarit, duke iu referuar shkeljeve të 
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pranuara të kodit nga policia. Ai theksoi se intervista kishte ndodhur për një periudhë të 
gjatë kohore, se kishte pasur një dështim për të paralajmëruar aplikantin e katërt dhe se 
atij nuk i ishte dhënë këshillë ligjore.
(f) Përmbledhja për jurinë dhe vendimi

169. Para se juria të tërhiqej për të shqyrtuar vendimin e saj, gjyqtari i hetues bëri përmbledhjen 
e tij. Në çështjen e deklaratës së dëshmitarit, ai i udhëzoi ato si më poshtë:

“Ju kujtohet deklarata e gjatë e dëshmitarëve të shkruar me dorë që Abdurahman 
nënshkroi dhe intervistat e mëvonshme kur i’u përgjigj pyetjeve të parashtruara nga 
policia. Prokuroria thotë se përveç dëshmive të tjera kundër tij, i pandehuri, Abdurahman, 
bëri një deklaratë të dëshmitarit që përbën një rrëfim mbi të cilin mund të mbështetesh. I 
pandehuri thotë se ju nuk duhet të mbështeteni në deklaratën e tij të dëshmisë me shkrim 
pasi që është marrë në rrethana që mund ta bëjnë atë të pabesueshme.

Ai thotë se ai ishte mashtruar nga policia në dhënien e një llogarie nga ana e 
tyre duke e trajtuar atë si një dëshmitar kur, në kundërshtim me kodet e praktikës të 
përcaktuara për ndjekjen e policisë, ai duhet së pari të ishte paralajmëruar; së dyti, 
lejohet qasja në një avokat; së treti, kishte regjistrimin e tij në kasetë; dhe së katërti, 
duhet t’i ishte dhënë periudha e pushimit efektiv.

Ligji është ky, kur merret parasysh çështja e tij, pyetja që ju duhet të konsideroni 
është nëse deklarata e dëshmitarit të Abdurahmanit është diçka që duhet marrë parasysh 
si dëshmi në rastin e tij ose nëse duhet ta shpërfillni atë. Pyetja nuk është nëse mendoni 
se është e drejtë që ai po gjykohet. Nëse mendoni se deklarata ishte ose mund të ishte 
marrë nga diçka e thënë ose e bërë që ka të ngjarë ta bëjë atë të pabesueshme, duhet ta 
shpërfillni atë, edhe nëse mendoni se ishte apo mund të ketë qenë e vërtetë.

Megjithatë, shkelja e kodit nuk çon në refuzimin automatik si dëshmi të një 
deklarate me shkrim të bërë nga një dëshmitar i cili më vonë është bërë i pandehur. 
Nëse jeni të sigurt se, pavarësisht nga shkeljet e kodit, deklarata është dhënë lirisht në 
kuptimin që ai do t’i kishte thënë këto gjëra nëse është paralajmëruar ose jo, dhe madje 
edhe nëse të gjitha rregullat në kod janë ndjekur dhe se ishte e vërtetë, atëherë ju do ta 
merrni parasysh kur të merrni parasysh vendimet tuaja në lidhje me Abdurahmanin.

Prokuroria thotë se, çfarëdo shkelje që mund të ketë lindur në lidhje me kodet 
e praktikës që policia duhet t’i bindet, mund të mbështetesh në mënyrë të sigurtë në 
deklaratën e shkruar të dëshmitarit të bërë dhe të nënshkruar nga Abdurahman, sepse ai 
në mënyrë të qartë e ka miratuar atë në intervistat e tij si “informacion të vlefshëm” që 
ai po i ofronte policisë. Në të vërtetë ai bëri korrigjime të hollësishme që pasqyronin me 
saktësi atë që ai gjithmonë dëshironte të thoshte në një kohë kur ai ishte paralajmëruar 
dhe kishte një avokat për ta këshilluar atë. Abdurahman ka zgjedhur, siç është e drejta e 
tij, të mos ju tregojë me betim përse ai tha gjërat që bëri dhe çfarë do të kishte bërë nëse 
do të arrestohej dhe do të paralajmërohej. Mos spekuloni.” 

170. Për sa i përket heshtjes së aplikantit të katërt në gjykim, gjyqtari orientoi jurinë si më 
poshtë:

“I pandehuri, Abdurahman, siç e dini, nuk ka dhënë prova para jush. Kjo është e 
drejta e tij, ai ka të drejtë të mbetet i heshtur dhe të kërkojë nga prokuroria që t’ju bëjë të 
sigurtë për fajin e tij. Ju nuk duhet të supozoni se ai është fajtor për ndonjë vepër penale, 
sepse ai nuk ka dhënë dëshmi.

Dy çështje dalin nga heshtja e tij. Së pari, provoni këtë rast sipas provave dhe do 
të vlerësoni se Abdurahman nuk ka dhënë ndonjë provë në këtë gjyq për të minuar, 
kundërshtuar ose shpjeguar provat e vëna para jush nga prokuroria. Së dyti, heshtja 
e tij në këtë gjyq mund të merret parasysh kundër tij. Kjo është për shkak se ju mund 
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të nxjerrni përfundimin se ai nuk ka dhënë dëshmi për shkak se ai nuk ka përgjigje 
në çështjet e prokurorisë apo asnjë që do të mbajë ekzaminimin. Nëse e bëni këtë 
përfundim, nuk duhet ta dënoni atë tërësisht ose kryesisht me forcën e tij, por ju mund 
ta trajtoni atë si mbështetje shtesë për rastin e prokurorisë.

Megjithatë, mund të nxirrni një përfundim të tillë kundër tij, nëse mendoni se 
është një përfundim i drejtë dhe i duhur, nëse plotësohen dy gjëra. Së pari, se rasti i 
prokurorisë është aq i fortë saqë kërkon qartë një përgjigje nga ai; së dyti, se e vetmi 
shpjegim i arsyeshëm për heshtjen e tij është se ai nuk i përgjigjet akuzave të prokurorisë 
ose asnjë që mund të mbajë ekzaminimin.

Mbrojtja, ju kujtoj juve, të mos nxjerrni ndonjë përfundim nga heshtja e tij në 
bazë të asaj se ka pasur një shkelje të pranuar të kodit të praktikës që është në fuqi për 
të mbrojtur të pandehurit, në mënyrë që ata të thonë se ju duhet ta refuzoni dorëzimin e 
prokurorisë, por ju mund të mbështeteni me siguri në çdo gjë që ai i ka thënë policisë në 
deklaratën e tij të gjatë me shkrim. Nëse mendoni se shkeljet e kodit përbëjnë një arsye 
të mirë pse nuk duhet të nxjerrni ndonjë përfundim nga heshtja e tij, atëherë mos e bëni 
këtë. Përndryshe, duke i’u nënshtruar asaj që kam thënë, ju mund ta bëni këtë.” 

171. Gjyqtari i kujtoi jurisë së çështjes së prokurorisë dhe elementeve të ndryshme të provave 
kundër aplikantit të katërt (shih paragrafin 162 më lart). Ai shpjegoi:

“Prokuroria mbështetet në deklaratën e dëshmitarit që ai ka bërë dhe ka nënshkruar 
për shkak se ata thonë se është miratuar nga ai dhe se ai është një i rri inteligjent, me 
sa duket një punonjës i aftë në firmën e një avokati. Nuk ka asnjë referencë, ata vënë 
në dukje, në kamera, pasaportën, dhe ai gënjeu mbi datën dhe destinacionin e nisjes së 
Osmanit.” 

172. Gjyqtari gjithashtu i kujtoi jurisë mbrojtjen e aplikantit të katërt, të paraqitur në 
deklaratën e tij të dëshmitarit dhe të parashtresave të mbrojtësit të tij në gjykim.

173. Më 4 shkurt 2008, kërkuesi i katërt u dënua për ndihmën e zotit Osman (numërimi 
12) dhe katër akuza për mosdhënien e informacionit për bombavënësit pas sulmeve 
(akuzat 16-19). Ai u dënua me pesë vjet burgim në akuzën 12 dhe pesë vjet burgim në 
akuzat 16-19, të marra së bashku. Z. Sherif u dënua për ndihmën e z. Osman dhe për të 
mos zbuluar informacion rreth tij pas shpërthimeve. Ai u lirua nga njohja paraprake e 
sulmeve. Ai, gjithashtu, u dënua me pesë vjet burg për secilën akuzë, të marra së bashku.
3. Apeli i Aplikantit të katërt

174.  Aplikanti i katërt dhe bashkë të pandehurit e tjerë u ankuan kundër dënimit në Gjykatën 
e Apelit. Kërkuesi i katërt argumentoi se gjyqtari hetues kishte gabuar të pranonte 
deklaratën e dëshmitarit.

175. Më 21 nëntor 2008, Gjykata e Apelit hodhi poshtë ankesën kundër dënimit. Ai shprehu 
shqetësime rreth ngjarjeve në stacionin policor por konsideroi se gjyqtari i procedurës 
nuk kishte gabuar në pranimin e deklaratës së dëshmitarit të kundërshtuar. Lidhur me 
faktin se deklarata ishte bërë në kundërshtim me kodin e aplikueshëm, gjykata tha:
“38. Sjellja e policisë është pa dyshim shqetësuese. Vendimi për të mos arrestuar dhe 

paralajmëruar Abdurahmanin kur oficerët që merrnin në pyetje besonin se kishin 
materiale që u jepnin arsye të arsyeshme për të dyshuar se ai kishte kryer një vepër 
penale ishte një udhëzim i qartë dhe i qëllimshëm për të injoruar Kodin. Por në atë 
fazë dilema e policisë është e kuptueshme. Abdurahman po ofronte informacione 
për Osmanin, i cili mund të kishte qenë i një rëndësie kritike për sigurimin e 
arrestimit të tij, gjë që ishte prioritet në atë kohë. Na duket se gjykatësi kishte të 
drejtë të arrinte në përfundimin se prokuroria kishte vërtetuar se asgjë nuk ishte 
thënë apo bërë gjë që mund të dëmtonte besueshmërinë e deklaratës së dëshmitarit. 
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Ai kishte të drejtë të merrte parasysh faktin se në deklaratën e përgatitur ai bëri pas 
kujdes, ai pohoi se ai ishte duke kërkuar t’i jepte ndihmë policisë. Kjo u përsërit në 
intervistat e mëvonshme. Ai nuk tha asgjë për të sugjeruar që rrethanat ishin të tilla 
që të bënin të ngjarë që ajo që ai thoshte nuk ishte e besueshme. Prandaj na duket 
se gjyqtari ka të drejtë të arrijë në përfundime të tilla nga të gjitha materialet e z. 
Abdurahman, me ndihmën e këshillave ligjore, po përsëriste, duke iu nënshtruar 
siç kemi thënë disa korrigjime, çfarë ishte në deklaratën e dëshmitarit si llogari e 
tij pjesa e tillë siç ishte, që ai luajti në lidhje me Osmanin në ditët pas 21 korrikut. 
Më tej, duke pasur parasysh miratimin e ankuesit për atë deklaratë të dëshmitarit, 
ne nuk konsiderojmë se vendimi i gjyqtarit për të lejuar deklaratën për të shkuar 
përpara jurisë në ushtrimin e diskrecionit të tij nën seksionit. 78 të Aktit mund të 
thuhet të jetë i çoroditur ose i prekur nga ndonjë gabim i ligjit.”

176. Sa i përket refuzimit të gjyqtarit të procedurës për të qëndruar në gjykim për shkak të 
shpërdorimit të procesit, Gjykata e Apelit shpjegoi:
“39. ... Fusha kryesore e argumentit të Abdurahman është se të ndjekësh penalisht në 

bazë të një deklarate që ai dha kur trajtohej si dëshmitar është shumë e padrejtë. Ai 
ishte, siç thuhet, në mënyrë efektive duke iu thënë se ai nuk do të ndiqet penalisht 
dhe nuk jep asistencë në përputhje me rrethanat. Gjykatësi sipas këndvështrimit 
tonë me të drejtë e hodhi poshtë këtë argument. Nuk kishte dëshmi se ky apel e bëri 
deklaratën e tij sepse ai besonte se ai nuk do të ndiqej penalisht. Ai nuk dha prova 
për këtë; dhe nuk ka asgjë në intervistat pasi ai u arrestua për të sugjeruar se kjo 
ishte arsyeja për atë që kishte bërë deklaratën e dëshmitarit. Përkundrazi, ai bëri 
deklaratën e dëshmitarit sepse donte të ndihmonte policinë. Në këtë rast, gjykata 
ka të ngjarë të konkludojë se ka pasur keqpërdorim të procesit nëse i pandehuri 
mund të vërtetojë se ka pasur një përfaqësim të qartë nga ata që janë përgjegjës për 
sjelljen e prokurorisë dhe se i pandehuri ka vepruar në dëm të tij: shiko R k. Abu 
Hamza [2007] 1 Cr App R 27, [2006] EWCA Crim 2918, në veçanti paragrafin 54. 
Nuk është kjo situatë këtu.”

177. Në lidhje me apelin kundër dënimit, gjykata pranoi se rrethanat personale si të rinjtë ose 
ndjeshmëria mund të jenë të rëndësishme për dënimin, por theksoi se kjo nuk ndodhte në 
lidhje me shumicën e kërkuesve para tij, duke përfshirë edhe aplikantin e katërt. Gjykata 
vuri në dukje se ankuesit kishin vepruar pa marrë parasysh çfarëdo detyre publike, dhe 
vazhdoi:

“Asnjë përveç Abdurahmanit nuk bëri ndonjë deklaratë derisa ata u arrestuan ...”
178. Në përfundim, Gjykata e Apelit lejoji pjesërisht ankesën e aplikantit të katërt kundër 

dënimit, për shkak të ndihmës që i kishte dhënë policisë:
“47. Asistenca që aplikanti i katërt dha për Osmanin ishte me rëndësi të madhe. Ne 

konkludojmë, megjithatë, se ne mund dhe duhet të pasqyrojmë faktin se, megjithëse 
vetëm pasi ai ishte parë nga policia, ai i dha së paku njëfarë ndihme dhe informacion 
...” 

179. Ai reduktoi dënimet në lidhje me akuzën 12 dhe 16-19 me katër vjet burg secili. Ai vuri 
në dukje se dënimi për dështimin për të zbuluar informacionin për z. Osman shtoi për 
pak kriminalitetin e përfshirë në ndihmën ndaj tij, kështu që dënimi në atë akuzë duhej 
të merreshin së bashku. Pikat e mbetura, duke përfshirë mospranimin e tij për të zbuluar 
informacionin për bombavënësit e tjerë, ishin qartë një vepër e veçantë që justifikoi 
një dënim të njëpasnjëshëm. Pasoja ishte një total prej tetë vjet burgim. Duke u marrë 
me ankesën e z. Sherif kundër dënimit, gjykata vuri në dukje rolin kritik që ai kishte 
luajtur për të lejuar ikjen e z. Osman dhe konsideroi se ai justifikonte “një dënim shumë 
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të rëndë që nuk mund të zbutet siç ishte në rastin e kërkuesit të katërt duke i dhënë 
informacione në çdo fazë policisë “Duke marrë parasysh 467 ditët e kaluara nën arrest 
shtëpiak, ai u dënua me gjashtë vjet e nëntë muaj burgim në numërimin e ndihmës së 
zotit Osman. Një dënim katërvjeçar për dështimin në dhënien e informacionit për zotin 
Osman duhej të ekzekutohej njëkohësisht.

180. Më 3 shkurt 2009, Gjykata e Apelit refuzoi të ngrinte një çështje me rëndësi të 
përgjithshme publike për shqyrtim në Dhomën e Lordëve.

II. LIGJI DHE PRAKTIKA E BRENDSHME E ZBATUESHME

A. Paralajmërimi

181. Neni 66 APKE kërkon që Sekretari i Shtetit të nxjerrë një kod të praktikës, ndër të 
tjera në lidhje me ndalimin, trajtimin dhe marrjen në pyetje të personave nga oficerët e 
policisë. Kodi i zbatueshëm i praktikës është Kodi C. Neni 10 i Kodit C ka të bëjë me 
paralajmërimet dhe në kohën përkatëse paragrafi 10.1 parashikon:

“Personi i cili ka arsye për të dyshuar se ka kryer një vepër penale duhet të 
paralajmërohet përpara se t’i bëhet ndonjë pyetje në lidhje me një vepër penale, apo 
pyetjet e mëtejshme nëse përgjigjet ofrojnë arsye për dyshim, t’u vihen atyre, nëse 
përgjigjet e të dyshuarit ose heshtja (dmth dështimi ose refuzimi për t’u përgjigjur ose 
për t’u përgjigjur në mënyrë të kënaqshme) mund të jepet në dëshmi në një gjykatë në 
prokurori”.

182. Para miratimit të Aktit të Drejtësisë Penale dhe Rendit Publik 1994 (“Akti i vitit 1994”), 
formulimi i një kujdesi (zakonisht i referuar si kujdes i vjetër) ishte:

“Ju mund të mos keni asnjë për të thënë, por çdo gjë që ju thoni mund të paraqitet 
si provë.”

183. Seksioni 34 i Aktit të vitit 1994 lejon nxjerrjen e konkluzioneve të kundërta nga një 
juri ku një i pandehur nuk përmend gjatë kohës që pyetet nga policia, duke marrë në 
pyetje ndonjë fakt të mbështetur në mbrojtjen e tij në procedurat penale të mëvonshme. 
Rrethanat e sakta në të cilat mund të nxirren konkluzione të tilla të kundërta zakonisht 
shpjegohen në jurinë në hollësi në përmbledhjen e gjyqtarit hetues.

184. Formulimi i kujdesit që është dhënë në mënyrë rutinore që nga hyrja në fuqi e Aktit të 
vitit 1994 (zakonisht i referuar si kujdesi i stilit të rri) gjendet në paragrafin 10.5 të Kodit 
C dhe është si më poshtë:

“Ju nuk keni për të thënë asgjë. Por kjo mund të dëmtojë mbrojtjen tuaj nëse nuk 
e përmendni kur pyetni diçka për të cilën më vonë mbështeteni në Gjykatë. Çdo gjë që 
thoni, mund të paraqitet si provë.”

185. Sipas nenit 34 (2A) të Aktit të vitit 1994, konkluzionet negative nga dështimi i të 
pandehurit në intervistën e policisë për të përmendur faktet më vonë të mbështetura 
në mbrojtjen e tij nuk mund të nxirren në gjyq nëse i pandehuri nuk i është lejuar një 
mundësi për të konsultuar një avokat para se të merret në pyetje.

B. Intervistat e sigurisë

1. Akti i Terorizmit 2000
186. Akti i Terrorizmit 2000 (“Akti i vitit 2000”) rregullon arrestimin dhe ndalimin e të 

dyshuarve për kryerjen e veprave terroriste. Seksioni 41 lejon një polic të thjeshtë 
të arrestojë pa urdhër një person të cilin ai e dyshon të jetë terrorist. Në rastin e një 
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arrestimi sipas nenit 41, zbatohen dispozitat e Shtojcës 8, të cilat adresojnë inter alia 
qasjen në këshilla ligjore. Ligji i përmendur më poshtë përcakton pozitën në kohën 
materiale; ndryshimet që nuk janë të rëndësishme në rastet e tanishme janë bërë që nga 
dispozitat përkatëse.

187. Paragrafi 6 i Shtojcës 8 përcakton të drejtën e një të paraburgosuri, nëse ai e ka kërkuar, 
që një person i emëruar të informohet sa më parë që ishte e arsyeshme, se ai ishte në 
paraburgim (“e drejta të mos mbetej pa komunikim”). Kjo e drejtë ishte nën paragrafin 
8.

188. Paragrafi 7 parashikon që një person i arrestuar si terrorist i dyshuar kishte të drejtë, nëse 
e kërkonte, të konsultohet me një avokat sapo të jetë e mundshme praktikisht, privatisht 
dhe në çdo kohë (“e drejta për këshillim ligjor”). Kjo e drejtë ishte gjithashtu subjekt i 
paragrafit 8.

189. Paragrafi 8 (1) parashikon që një oficer i së paku gradës së mbikqyrësit mund të autorizojë 
një vonesë në të drejtat e përcaktuara në paragrafët 6 dhe 7. Në bazë të paragrafit 8 (2), 
një autorizim i tillë mund të jepet vetëm nëse oficeri ka parashtruar arsye për të besuar 
se ushtrimi i të drejtave do të kishte ndonjë nga pasojat e mëposhtme:
“(a)  ndërhyrja ose dëmtimi i provave të një vepre të rëndë të ndalueshme, 
(b)  ndërhyrje ose lëndim fizik ndaj çdo personi, 
(c) njoftimin e personave të dyshuar për kryerjen e një vepre të rëndë (të ndalueshme) 

por që nuk janë arrestuar për të, 
(d)  pengimi i rikuperimit të pasurisë së fituar si rezultat i një vepre të rëndë (të 

ndalueshme) ose në lidhje me të cilën mund të bëhej një urdhër për konfiskim ...;
(e)  ndërhyrje në grumbullimin e informacionit në lidhje me komisionin, përgatitjen 

ose nxitjen e akteve të terrorizmit,
(f)  njoftimin e një personi dhe duke e bërë më të vështirë parandalimin e një akti 

terrorizmi, dhe 
(g)  njoftimin e një personi dhe duke e bërë më të vështirë për të siguruar arrestimin, 

ndjekjen penale ose dënimin e një personi në lidhje me kryerjen, përgatitjen ose 
nxitjen e një akti terrorizmi”. 

190. Paragrafi 8 (7) parashikon që kur është dhënë autorizimi, i paraburgosuri duhej të 
informohej për arsyet e vonesës sa më parë që ishte e mundur dhe arsyet duhej të 
regjistroheshin.
2. Dispozitat e zbatueshme nga Kodi C

191. Në kohën ndodhjes së çështjes, nuk kishte kode specifike të praktikës në lidhje me 
dispozitat e mësipërme. Kodi C (shih paragrafin 181 më lart) gjithashtu mbulonte ata që 
ishin mbajtur për dyshime për lidhje me terrorizmin.

192. Seksioni 5 i Kodit C ka të bëjë me të drejtën të mos mbahen të papërcaktuar. Paragrafët 
5.1 dhe 5.2 përcaktojnë të drejtën e përgjithshme për të kontaktuar një person të emëruar, 
siç është përcaktuar në paragrafin 6 të Shtojcës 8 të Aktit të vitit 2000 dhe shpjegoi se 
ushtrimi i së drejtës mund të vonohet vetëm në përputhje me Aneksin B të Kodit ( shih 
198 më poshtë).

193. Neni 6 i Kodit C ka të bëjë me të drejtën për këshillim ligjor. Paragrafët 6.1 dhe 6.5 
përcaktojnë të drejtën e përgjithshme për këshilla ligjore, siç është përcaktuar në 
paragrafin 7 të Shtojcës 8 të Aktit të vitit 2000 dhe shpjegoi se ushtrimi i së drejtës mund 
të vonohet vetëm në përputhje me Aneksin B të Kodit.

194. Paragrafi 6.6 shpjegoi se një i paraburgosur që donte këshilla ligjore nuk mund të 
intervistohej derisa të merrte një këshillë të tillë përveç nëse:
(a)  Aplikohet Aneksi B; ose 
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(b)  një zyrtar i rangut mbikëqyrës ose më lart kishte baza të arsyeshme për të besuar se:
(i)  vonesa konsekuente mund të ketë, ndër të tjera, pasojat e përcaktuara në 

paragrafin 8 (a) deri në (d) të Shtojcës 8 të Aktit të vitit 2000 (shih paragrafin 
189 më lart); ose

(ii)  kur një avokat ishte kontaktuar dhe kishte pranuar të merrte pjesë, duke pritur 
ardhjen e tij do të shkaktonte vonesë të paarsyeshme në procesin e hetimit.

195. Paragrafi 6.6 gjithashtu shpjegoi se në këto raste, kufizimi për nxjerrjen e konkluzioneve 
të pafavorshme nga heshtja (shih paragrafin 185 më lart) do të zbatohej sepse i dyshuari 
nuk kishte pasur mundësi të konsultohet me një avokat. Aneksi C sqaroi se duhet të 
përdoret kujdesi i stilit të vjetër (shih paragrafin 182 më lart).

196. Paragrafi 6.7 shpjegoi se sapo të merren informata të mjaftueshme për të shmangur 
rrezikun, pyetja duhet të pushojë derisa i paraburgosuri të ketë marrë këshilla ligjore.

197. Shënimet për udhëzime të bashkangjitura në kodin C, përfshinë paragrafin C: 6A:
“Për të marrë parasysh nëse zbatohet paragrafi 6.6 (b), zyrtari duhet, nëse është e 

mundur, t’i kërkojë avokatit një vlerësim të asaj se sa kohë do të duhet të vijë në stacion 
dhe të lidhet kjo me kohën e lejimit të ndalimit, në kohën e ditës. .. dhe kërkesat e 
hetimeve të tjera. Nëse avokati është në rrugë ose duhet të niset menjëherë, normalisht 
nuk do të jetë e përshtatshme për të filluar një intervistë para se të arrijnë. Nëse duket e 
domosdoshme për të filluar një intervistë para ardhjes së avokatit, atyre duhet t’u jepet 
një tregues se sa gjatë do të jetë në gjendje të presë policia përpara se të aplikohet 6.6 
(b), kështu që ekziston mundësia për të bërë marrëveshje për dikë tjetër për të ofruar 
këshilla ligjore.” 

198. Pjesa B e Aneksit B, në mënyrë specifike, ka të bënë me personat e ndaluar sipas Aktit 
të vitit 2000. Ai parashikon që të drejtat e diskutuara në nenet 5 dhe 6 të Kodit C mund 
të shtyhen deri në dyzet e tetë orë nëse ka arsye të arsyeshme për të besuar se ushtrimi i 
së drejtës do të çonte në pasojat e përcaktuara në paragrafin 8 të Shtojcës 8 i Aktit të vitit 
2000 (shih paragrafin 189 më lart).

C. Pranueshmëria e provave

199. Neni 76 (1) PACE parashikon që një rrëfim i bërë nga i akuzuari mund të merret si 
provë kundër tij, për aq sa është relevante për çdo çështje që është në procedurë dhe nuk 
përjashtohet nga gjykata në pajtim me këtë nen. Neni 76 (2) parashikon:

“Në qoftë se në çdo procedurë ku prokuroria propozon të dëshmojë një rrëfim të 
bërë nga një person i akuzuar, përfaqësohet në gjykatë se rrëfimi ishte ose mund të ishte 
marrë -
(a) me presion të personit që e ka bërë atë; ose
(b)  si rrjedhojë e çdo gjëje të thënë ose bërë, e cila ka të ngjarë, në rrethanat ekzistuese 

në atë kohë, të bëjë të besueshme ndonjë rrëfim që mund të bëhet nga ai si pasojë 
e tij, gjykata nuk do të lejojë që rrëfimi të jepet në prova kundër tij, përveç nëse 
prokuroria i dëshmon gjykatës përtej dyshimit të arsyeshëm se rrëfimi (pavarësisht 
se mund të jetë i vërtetë) nuk është marrë siç u tha më sipër.”

200. Sipas nenit 82 (1) të PACE-it, një “rrëfim” përfshin çdo deklaratë “tërësisht ose pjesërisht 
të padëshiruar ndaj personit që e ka bërë atë, pavarësisht nëse është bërë një personi në 
autoritet apo jo dhe nëse është bërë me fjalë ose ndryshe”.

201. Neni 78 (1) PACE parashikon:
“Në çdo procedurë gjykata mund të refuzojë dhënien e provave mbi të cilat 

prokuroria propozon të mbështetet për t’u dhënë, nëse gjykata i duket se, duke pasur 
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parasysh të gjitha rrethanat, duke përfshirë edhe rrethanat në të cilat është siguruar 
prova, pranimi i provat do të kishin një efekt kaq të kundërt në drejtësinë e procedurave 
që gjykata nuk duhet ta pranonte.”

D. Rihapja e procesit penal 

202. Komisioni për Shqyrtimin e Çështjeve Penale është një organ i pavarur i ngritur për 
të hetuar pretendimet se një person është dënuar gabimisht për një vepër penale ose 
është dënuar gabimisht. Ajo rregullohet nga Akti Penal i Apelit 1995. Kur një person 
është dënuar me aktakuzë, neni 9 (1) i jep Komisionit kompetencën për t’iu referuar, në 
çdo kohë, dënimit në Gjykatën e Apelit. Sipas Nenit 9 (2), çdo referencë e tillë duhet 
të trajtohet për të gjitha qëllimet si një ankesë nga personi i përfshirë kundër dënimit. 
Komisioni mund të referojë një rast kur një i pandehur pretendon se ai ka pasur një gjyq 
të padrejtë nëse konsideron se ekziston një mundësi reale që dënimi të mos respektohet.

III. MATERIALE LIGJORE RELEVANTE NDËRKOMBËTARE DHE TË 
BASHKIMIT EVROPIAN

A. Ligji i Bashkimit Evropian

1. E drejta për t’u informuar
203. Më 22 maj 2012, Bashkimi Evropian miratoi Direktivën 2012/13/BE për të drejtën e 

informimit në procedurat penale. Të gjitha shtetet anëtare të BE përveç Danimarkës 
kanë traspozuar Direktivën. Direktiva bazohet në të drejtat e përcaktuara në Kartën e 
të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, dhe në veçanti nenet 6, 47 dhe 48 të saj, 
duke u bazuar në nenet 5 dhe 6 të Konventës, siç interpretohet nga kjo Gjykatë. Në 
preambulën e saj, Direktiva shpjegon se e drejta e informimit për të drejtat procedurale 
“që rrjedh nga jurisprudence” e kësaj Gjykate, duhet të përcaktohet shprehimisht nga 
Direktiva.

204. Neni 1 i Direktivës sqaron se e drejta për informim ka dy aspekte: informata mbi të 
drejtat procedurale dhe informacion mbi akuzën. Sipas Nenit 2, Direktiva zbatohet 
nga koha kur një person është njoftuar nga autoritetet kompetente se ai dyshohet ose 
akuzohet për kryerjen e një vepre penale. Një person i tillë duhet të sigurohet menjëherë 
me informata lidhur me të paktën pesë të drejtat procedurale të renditura në nenin 3 (1) 
të Direktivës, përkatësisht: të drejtën e qasjes në avokat; e drejta për këshilla ligjore 
falas; e drejta për t’u informuar për akuzën; e drejta për interpretim dhe përkthim; dhe të 
drejtën për të heshtur. Neni 8 (2) parashikon që të dyshuarit duhet të kenë të drejtën sipas 
ligjit kombëtar për të kundërshtuar mosdhënien e informacionit përkatës. Direktiva nuk 
adreson se si provat e marra pa informacion paraprak mbi të drejtat procedurale duhet të 
trajtohen në çdo procedurë penale të mëvonshme.

205. Afati për të traspozuar Direktivën ishte 2 qershori 2014. 
2. E drjeta për të pasur mbrojtjen me avokat

206. Më 22 tetor 2013, Bashkimi Evropian miratoi Direktivën 2013/48/BE që mbulon të 
drejtën e qasjes në avokat, të drejtën për të informuar palët e treta për ndalimin dhe 
të drejtën për të komunikuar me palët e treta dhe me autoritetet konsullore. Mbretëria 
e Bashkuar (së bashku me Irlandën dhe Danimarkën) nuk zgjodhi të marrë pjesë në 
Direktivë dhe si pasojë nuk është e zbatueshme në ato shtete. Direktiva përcakton 
rregullat minimale në lidhje me të drejtën e qasjes në avokat në procedimet penale dhe 
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në procedurat për ekzekutimin e një urdhër arresti evropian. Duke vepruar kështu, ajo 
promovon zbatimin e Kartës, në veçanti Nenet 4, 6, 7, 47 dhe 48 të saj, duke u bazuar në 
Nenet 3, 5, 6 dhe 8 të Konventës, siç interpretohet nga kjo Gjykatë. Në referimin 21 të 
saj, ai shpjegon, duke iu referuar praktikës gjyqësore të kësaj gjykate, se kur një person i 
ndryshëm nga i dyshuari ose i akuzuari, si një dëshmitar, bëhet i dyshuari ose i akuzuari, 
ai person duhet të mbrohet nga vetë- inkriminimi dhe ka të drejtë të heshtë. Në raste të 
tilla, pyetjet nga organet e zbatimit të ligjit duhet të pezullohen menjëherë dhe mund të 
vazhdojnë vetëm nëse personi në fjalë është njoftuar se ai është person i dyshuar ose i 
akuzuar dhe është në gjendje të ushtrojë plotësisht të drejtat e parashikuara në Direktivë.

207. Neni 2 parashikon se të drejtat e Direktivës zbatohen për: 
“Personat e dyshuar ose të akuzuar ... nga koha kur ata janë njoftuar nga autoritetet 

kompetente ..., me njoftim zyrtar ose ndryshe, se dyshohet ose akuzohet për kryerjen e 
një vepre penale dhe pavarësisht nëse ata janë privuar nga liria”. 

208. Neni 2(3) sqaron se ai aplikohet gjithashtu: 
“Personave të tjerë përveç të dyshuarve ose personave të akuzuar të cilët gjatë 

marrjes në pyetje ... bëhen të dyshuar ose të akuzuar.” 
209. Neni 3 parashikon të drejtën e qasjes në avokat “pa vonesa të panevojshme” dhe në 

çdo rast para pyetjeve. Kjo e drejtë përfshin të drejtën për të takuar avokatin privat para 
pyetjes, të drejtën që avokati të jetë i pranishëm gjatë marrjes në pyetje dhe të drejtën që 
avokati të marrë pjesë në aktet e mbledhjes së provave.

210. Në pajtim me Nenin 3 (6), kufizime të përkohshme në të drejtën e qasjes në avokat janë 
të lejuara në fazën e procedurës paraprake në rrethana të jashtëzakonshme kur tregohet 
një nga dy arsyet bindëse. E para është se ekziston një nevojë urgjente për të shmangur 
pasoja serioze negative për jetën, lirinë ose integritetin fizik të një personi. E dyta është se 
veprimi i menjëhershëm i autoriteteve hetuese është i domosdoshëm për të parandaluar 
një rrezik të konsiderueshëm për procedurat penale. Sipas nenit 8, çdo kufizim duhet të 
jetë proporcional, të kufizohet në mënyrë strikte në kohë, të mos bazohet ekskluzivisht 
në llojin ose seriozitetin e veprës dhe të mos paragjykojë drejtësinë e përgjithshme të 
procedurës. Kufizimet duhet të autorizohen me vendim të arsyetuar në mënyrë të duhur, 
rast pas rasti.

211. Neni 12 (2) trajton çështjen e mjeteve juridike dhe parashikon që, pa cenuar rregullat dhe 
sistemet kombëtare për pranueshmërinë e provave, Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë që 
në procedurën penale në vlerësimin e deklaratave të bëra nga të dyshuarit ose personat e 
akuzuar ose provat e marra në shkelje të së drejtës së tyre për një avokat ose në rastet kur 
një autorizim i derogimit ndaj kësaj të drejte, në përputhje me nenin 3 (6), respektohen 
të drejtat e mbrojtjes dhe drejtësia e procedurës penale.

212. Afati i fundit për transpozimin e Direktivës është 27 nëntor 2016.
3. Privilegjet kundër vetë-inkriminimit dhe të drejtës për të mos folur

213. Më 12 shkurt 2016, Bashkimi Evropian miratoi Direktivën 2016/343 për forcimin e disa 
aspekteve të prezumimit të pafajësisë dhe të së drejtës për të qenë prezent në procesin 
gjyqësor. Mbretëria e Bashkuar (së bashku me Irlandën dhe Danimarkën) nuk zgjodhi të 
marrë pjesë në Direktivë dhe si pasojë nuk është e zbatueshme në ato shtete.

214. Në pajtim me nenin 2, Direktiva zbatohet për të dyshuarit ose personat e akuzuar në 
procedurën penale. Neni 7 ruan të drejtën për heshtje dhe privilegjin kundër vetë-
inkriminimit. Neni 10 kërkon që Shtetet të sigurojnë që, në vlerësimin e deklaratave 
të bëra nga të dyshuarit në shkelje të së drejtës për të heshtur ose të drejtën për të mos 
akuzuar veten, respektohen të drejtat e mbrojtjes dhe drejtësia e procedurës.

215. Afati për traspozimin e Direktivës është 1 prilli 2018. 
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B. Ligji ndërkombëtar

1. Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (“ICCPR”)
216. ICCPR parasheh të drejtën për gjykim të drejtë në Nenin 14. Të drejtat minimale në 

procedurat penale renditen në Nenin 14 § 3, i cili parashikon, për aq sa është relevante:
“3.  Në përcaktimin e çdo akuze penale kundër tij, secili do të ketë të drejtë për garancitë 

minimale në vijim, me barazi të plotë: ...
 ...

(b)  Të ketë kohë dhe lehtësira të përshtatshme për përgatitjen e mbrojtjes së tij 
dhe të komunikojë me avokatin sipas zgjedhjes së tij;

...
(d)  Të gjykohet në praninë e tij dhe të mbrohet personalisht ose nëpërmjet ndihmës 

juridike sipas zgjedhjes së tij; për t’u informuar, nëse nuk ka asistencë ligjore, 
për këtë të drejtë ...

...
(g)  Të mos detyrohet të dëshmojë kundër vetes ose të pranojë fajin.” 

217. Komiteti për të Drejtat e Njeriut vlerëson pajtueshmërinë me ICCPR. Ajo ka gjetur 
se e drejta për një gjykim të drejtë përfshin të drejtën për t’u njoftuar për të drejtat e 
mbrojtjes, duke përfshirë të drejtën për ndihmë juridike dhe për të heshtur (shih Saidova 
k. Taxhikistanit, Komunikimi 964/2001, pikëpamjet e miratuara më 8 korrik 2004 dhe 
Khoroshenko k. Federatës Ruse, Komunikimi nr 1304/2004, pikëpamjet e miratuara më 
29 mars 2011).
2. Tribunalet Penale Ndërkombëtare
(a) ICTY dhe ICTR

218. Neni 18 i Statutit të Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Ish-Jugosllavinë (“ICTY”) dhe 
Neni 17 i Statutit të Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Ruandën (“ICTR”) parashikojnë 
ndihmë juridike për të dyshuarit nëse merren në pyetje nga prokurori i Tribunalit gjatë 
fazës së procedurës paraprake. Neni 21 i Statutit të TPNJ-së dhe neni 20 i Statutit të 
ICTR-it riprodhojnë përmbajtjen e nenit 14 të ICCPR (shih paragrafin 216 më lart). 
Rregulli 42 i Rregullores së Procedurës dhe Provave të TPNJ-së parashikon:
“(A) I dyshuari, i cili duhet të pyetet nga Prokurori, ka të drejtat e mëposhtme, nga të 

cilat Prokurori do ta informojë të dyshuarin para marrjes në pyetje, në një gjuhë që 
i dyshuari e kupton:
(i) të drejtën për t’u asistuar nga avokati i zgjedhjes së të dyshuarit ose për t’u 

caktuar ndihmë juridike pa pagesë nëse i dyshuari nuk ka mjete të mjaftueshme 
për të paguar për të;

...
(iii) të drejtën për të heshtur dhe për t’u paralajmëruar se çdo deklaratë e të dyshuarit 

do të regjistrohet dhe mund të përdoret në dëshmi.
(B) Vënia në pyetje e një të dyshuari nuk do të vazhdojë pa praninë e avokatit, përveç 

nëse i dyshuari ka hequr dorë vullnetarisht nga e drejta e avokatit ...” 
219. Rregulla 42 e Rregullores së Procedurës dhe të Provave të ICTR është në thelb të njëjta.
220. Rregulla 89 (D) e Rregullave të TPNJ-së dhe Rregullat 89 (C) së bashku me 70 (F) 

të Rregullave të ICTR-së, parashikojnë që një dhomë mund të përjashtojë prova nëse 
vlera e saj provuese është dukshëm më e madhe nga nevoja për të siguruar një gjykim 
të drejtë. Rregulla 95 e Rregullores së ICTY dhe ICTR parashikon që asnjë provë 
nuk mund të pranohet nëse merret me metoda që hedhin dyshime të konsiderueshme 
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në besueshmërinë e saj ose nëse pranimi i tij është antithetik dhe dëmton seriozisht 
integritetin e procedurës.

221. Në Prokuroria k. Karadzicit (Rasti nr. IT-95-5/18-T, Vendimi mbi Mocionin e Akuzuar 
për Përjashtimin e Bisedave të Interceptuara, 30 shtator 2010), i pandehuri aplikoi 
për të përjashtuar dëshmitë e bisedave të përgjuara të marra në kundërshtim me ligjin 
boshnjak. Trupi gjykues i ICTY shpjegoi:

“7.  Është e vendosur që qasja e miratuar në Rregullat e Tribunalit është një që favorizon 
pranimin e provave për aq kohë sa është relevante dhe konsiderohet të ketë vlerë 
provuese e cila nuk është në thelb e tejkaluar nga nevoja për të siguruar një gjykim 
të drejtë. Prandaj, Dhoma duhet të balancojë të drejtat themelore të të akuzuarit me 
interesat themelore të bashkësisë ndërkombëtare në ndjekjen penale të personave të 
akuzuar për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare … 

8.  Jurisprudenca e Tribunalit është e qartë se provat e marra në mënyrë të paligjshme 
nuk janë, a priori, të papranueshme, por më tepër se mënyra dhe rrethanat rrethuese 
në të cilat është marrë dëshmi, si dhe besueshmëria dhe efekti i tij në integritetin e 
procedurës, do të përcaktojë pranueshmëria. Rrjedhimisht, në zbatim të rregullës 95, 
Dhoma duhet të marrë parasysh të gjitha rrethanat relevante dhe vetëm të përjashtojë 
prova nëse integriteti i procedimeve do të ishte ndryshe dëmtuar seriozisht “(shënimet e 
lënë jashtë).”

222. Dhoma sqaroi se në dritën e mandatit të saj për të ndjekur penalisht personat e 
dyshuar përgjegjës për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare, do 
të ishte e papërshtatshme të përjashtohen provat relevante dhe provuese për shkak të 
konsideratave procedurale, për sa kohë që garantohet drejtësia e gjykimit. Ai arriti në 
përfundimin se pranimi i provave të marra nga autoritetet boshnjake në kundërshtim me 
ligjin boshnjak nuk do të dëmtonte integritetin e procedurave të tij dhe gjeti që provat 
ishin të pranueshme.
(b) ICC

223. Neni 55 i Statutit të Romës të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC), i cili hyri në 
fuqi më 1 korrik 2002, përcakton të drejtat e personave gjatë hetimit sipas Statutit. 
Neni 55 § 1 parashikon, ndër të tjera, që një person nuk detyrohet të inkriminojë veten 
ose të pranojë fajësinë dhe nuk do t’i nënshtrohet ndonjë forme detyrimi, detyrimi ose 
kërcënimi, torturës ose ndonjë forme tjetër të trajtimit, çnjerëzor ose trajtim degradues 
ose dënimi.

224. Në çështjen e të drejtave procedurale para marrjes në pyetje, Neni 55 § 2 parashikon, 
për aq sa është relevante:
“2.  Kur ekzistojnë baza për të besuar se një person ka kryer një krim brenda juridiksionit 

të Gjykatës dhe se personi është gati të merret në pyetje ... ai person do të ketë 
gjithashtu të drejtat e mëposhtme për të cilat ai/ajo do të informohet para se të 
merret në pyetje:

…
(b)  Të heshtë, pa një heshtje të tillë që të jetë një konsideratë në përcaktimin e fajit 

ose të pafajësisë;
(c)  të ketë ndihmë juridike për zgjedhjen e personit, ose, nëse personi nuk ka 

asistencë ligjore, të ketë ndihmë juridike të caktuar për të, në çdo rast kur 
interesat e drejtësisë e kërkojnë atë, ...; dhe

(d)  Të merren në pyetje në praninë e avokatit, përveç nëse personi ka hequr dorë 
vullnetarisht nga e drejta e tij për avokat.” 

225. Neni 67 përcakton të drejtat procedurale të të akuzuarit dhe riprodhon, ndër të tjera, 
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përmbajtjen e Nenit 14 § 3 (d) dhe (g) ICCPR (shih paragrafin 216 më lart).
226. Neni 69 § 7 i Statutit të Romës parashikon që provat e fituara me shkelje të Statutit ose 

të drejtave të njohura ndërkombëtarisht nuk do të pranohen nëse:
“(a)  Shkelja nxjerr dyshime të konsiderueshme mbi besueshmërinë e provave; ose 
(b)  Pranimi i provave do të ishte antitetik ndaj dhe do të dëmtonte seriozisht integritetin 

e procedures.”
227. Në Prokuroria k. Lubangës (Rasti nr. ICC-01/04-01/06, Vendimi për konfirmimin e 

akuzave, Dhoma e Paraburgimit I, 29 janar 2007), një dhomë para gjykatës të ICC 
shqyrtoi çështjen e pranueshmërisë së dëshmi të fituara në mënyrë të paligjshme. Ai 
pranoi që provat sfiduese ishin marrë në kundërshtim me të drejtën njerëzore të pranuar 
ndërkombëtarisht për privatësinë. Megjithatë, ai tha se duke pasur parasysh kushtet e 
Nenit 69 § 7, ishte e qartë se provat nuk duhej të përjashtoheshin automatikisht. Duke 
aritur në përfundimin se besueshmëria e provave nuk ishte ndikuar nga paligjshmëria, 
gjykata u kthye për të shqyrtuar ndikimin në integritetin e procedurës. Ai shpjegoi se 
duhej të sigurohej një ekuilibër i duhur midis të drejtave të të akuzuarit dhe nevojës për 
t’iu përgjigjur pritjeve të viktimave dhe bashkësisë ndërkombëtare. Ai vazhdoi:
“86. ... Megjithëse nuk ka një konsensus për këtë çështje në jurisprudencën ndërkombëtare 

për të drejtat e njeriut, pikëpamja e shumicës është se vetëm shkelja e rëndë e të 
drejtave të njeriut mund të çojë në përjashtimin e provave.

87. Sa i përket rregullave të zbatueshme para gjykatave penale ndërkombëtare 
dhe jurisprudencës së tyre, zgjidhja përgjithësisht e pranuar “është të sigurojë 
përjashtimin e provave nga gjyqtarët vetëm në rastet kur kanë ndodhur shkelje 
shumë serioze, duke çuar në pasiguri substanciale të provave të paraqitura” . 
“(Shënimet e lënë jashtë).” 

IV. MATERIALET KRAHASUESE LIGJORE RELEVANTE 

A. Shtetet e Këshillit të Evropës

228. Nga informacionet në dispozicion të Gjykatës, duket se vonesat e përkohshme në 
dhënien e së drejtës për qasje në avokat janë të lejuara nga ligjet e disa shteteve anëtare 
të Këshillit të Evropës. Një shqyrtim i trajtimit të deklaratave të marra në shkelje të së 
drejtës për këshillim ligjor zbulon se një numër Shtetesh kërkojnë deklarata të bëra në 
mungesë të një avokati ose pa njoftim për të drejtën e një avokati për t’u përjashtuar nga 
gjykimi, ndërsa në të tjerat pranimi i deklaratës ose pesha që i atribuohet asaj është, të 
paktën në një farë mase, një çështje për diskrecion gjyqësor. E njëjta gjë është e vërtetë 
në lidhje me deklaratat e marra në shkelje të së drejtës për heshtje ose privilegjin kundër 
vetë-inkriminimit.

B. Shtetet e Bashkuara

229. Amendamenti i Pestë i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara mbron të drejtën kundër 
vetë-inkriminimit. E drejta për këshillim ligjor garantohet me Amendamentin e Gjashtë. 
Në Miranda k. Arizonës 384 US 436 (1966), Gjykata e Lartë konstatoi se deklaratat e 
bëra nga një person gjatë marrjes në pyetje të policisë ishin të pranueshme në gjykim 
vetëm nëse i dyshuari ishte informuar për të drejtat e tij për të heshtur dhe për këshillë 
ligjore. Gjatë gjykimit, dështimi për të dhënë një “paralajmërim Miranda” përpara 
marrjes në pyetje nënkuptonte se çdo provë e marrë duhej të përjashtohej nga gjykimi.
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230. Në New York k. Quarles 467 SHBA 649 (1984) Gjykata e Lartë ka konsideruar se 
ekziston një “siguri publike” që bën përjashtim nga kërkesa që Miranda të paralajmërohet 
të jepet përpara se përgjigjet e një të dyshuari të mund të pranoheshin në dëshmi dhe 
se disponueshmëria e këtij përjashtimi nuk varet nga motivimi i zyrtarëve individualë 
të përfshirë. Në të thuhet se policia kishte të drejtë të merrte në pyetje të dyshuarit 
pa u informuar për të drejtat e tyre Miranda kur “arsyetoheshin nga një shqetësim për 
sigurinë publike”. Gjykatësi Rehnquist shpjegoi:

“Masat mbrojtëse procedurale që pengojnë një të dyshuar nga përgjigjja janë 
konsideruar të pranueshme në Miranda për të mbrojtur privilegjin e Amendamentit të 
Pestë; kur kostoja kryesore sociale e atyre mbrojtjeve të shtuara është mundësia e më 
pak dënimeve, shumica e Mirandës ishte e gatshme ta përballonte atë kosto. Këtu, kishte 
paralajmërimet e Mirandës që i pengonin Quarles që t’i përgjigjej pyetjes së Zyrtarit 
Kraft rreth vendndodhjes së armës, kostoja do të ishte diçka më shumë sesa thjesht 
dështimi në marrjen e provave të dobishme në dënimin e Quarles. Zyrtari Kraft kishte 
nevojë për një përgjigje në pyetjen e tij jo thjesht për të bërë rastin e tij kundër Quarles, 
por për të siguruar që rreziku i mëtejshëm për publikun nuk vinte nga fshehja e armës 
në një zonë publike. 

Ne konkludojmë se nevoja për përgjigje ndaj pyetjeve në një situatë që paraqet 
kërcënim për sigurinë publike është më e madhe se nevoja për një rregull profilaktik që 
mbron privilegjin e Amendamentit të Pestë kundër vetë-inkriminimit. Ne refuzojmë të 
vendosim zyrtarë të tillë si Zyrtari Kraft në pozicionin e papërshtatshëm për të marrë 
në konsideratë, shpesh në pak sekonda, nëse ai i shërben më mirë shoqërisë për të bërë 
pyetjet e domosdoshme pa paralajmërimet e Mirandës dhe për të bërë çfarëdo dëshmi 
provuese që zbulojnë të papranueshme, ose për ata që të japin paralajmërimet për të 
ruajtur pranueshmërinë e provave që mund të zbulojnë, por ndoshta të dëmtojnë ose 
të shkatërrojnë aftësinë e tyre për të marrë ato dëshmi dhe të neutralizojnë situatën e 
paqëndrueshme që po përballet me ta”. 

231. Kur dëshmia është marrë në mungesë të një paralajmërimi Miranda dhe në mungesë të 
këshillës ligjore, por gjykata është e bindur se përjashtimi i sigurisë publike zbatohet, 
provat janë të pranueshme në gjykim. 

C. Kandaja

232. E drejta për këshilla ligjore dhe e drejta për të heshtur mbrohen nga Karta Kanadeze e të 
drejtave dhe lirive. Një person ka të drejtë për këshillim ligjor menjëherë pas arrestimit, 
edhe pse kjo e drejtë mund të shtyhet kur ka shqetësime për sigurinë publike, me kusht 
që çdo kufizim të jetë i paraparë me ligj dhe i justifikuar në një shoqëri të lirë dhe 
demokratike. Policia ka detyrimin ta informojë një person për të drejtën e tij për avokat 
nga momenti i ndalimit (shih R. k. Suberu [2009] 2 SCR 460). Sapo situata është nën 
kontroll, i dyshuari duhet të ketë qasje në këshilla ligjore (shih R. k. Strachan [1988] 2 
SCR 980).

233. Karta parasheh që kur dëshmia të merret në një mënyrë që shkel të drejtat e të akuzuarit 
sipas Kartës, ajo duhet të përjashtohet në gjykim, nëse, duke pasur parasysh të gjitha 
rrethanat, pranimi i provave do ta çonte drejtësinë në drejtim të keq. Faktorët relevantë 
në këtë vlerësim u përcaktuan nga Gjykata e Lartë në R. k. Collins [1987] 1 SCR 265, 
përkatësisht efekti i pranimit të provave mbi drejtësinë e gjykimit, seriozitetin e shkeljes 
së Kartës dhe efektin e përjashtimit të provave mbi reputacionin e administrimit të 
drejtësisë. Barra është mbi personin që kërkon përjashtimin e provave për të treguar, në 
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balancën e probabiliteteve, që prova e Kartës për përjashtim është e justifikuar.

LIGJI 

I. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 6 § 1 DHE 3 (c) TË KONVENTËS

234. Aplikantët pretenduan se mungesa e qasjes ndaj avokatëve gjatë pyetjeve të tyre 
fillestare në stacionin policor dhe pranimi në gjykim të deklaratave të bëra në ato 
intervista shkelën të drejtën e tyre për një gjykim të drejtë sipas nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) të 
Konventës, e cila lexon si vijon:
“1.  Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ose të çdo akuze penale 

kundër tij, çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht 
…

3.  Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të mëposhtme:
 …

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;”

A. Përfundimet e Dhomës

235. Dhoma nuk gjeti shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c). Ai përsëriti se shqetësimi primar i 
Gjykatës sipas nenit 6 § 1 ishte të vlerësonte drejtësinë e përgjithshme të procedurave dhe 
të përcaktojë parimet e përgjithshme në lidhje me të drejtën për këshillim ligjor siç është 
formuluar në Salduz k. Turqisë [DhM], Nr. 36391/02, KEDNJ 2008. Ajo gjeti se kishte 
arsye bindëse për të vonuar qasjen e kërkuesve në këshilla ligjore në dritën e kërcënimit 
jashtëzakonisht serioz dhe të menjëhershëm për sigurinë publike. Ajo shtoi se pretendimi 
që policia mund të kishte pritur derisa avokatët të mbërrinin para se të fillonin marrjen 
në pyetje, ishte e gabuar pasi që të paktën një pjesë e arsyes për shtyrjen e këshillave 
ligjore ishte për shkak se policia kishte qenë e shqetësuar se qasja në këshilla ligjore 
do të vinte në alarm të dyshuarin. Më tej, ajo gjeti se nuk ishte shkaktuar paragjykim i 
paligjshëm nga pranimi i deklaratave në gjykim duke pasur parasysh në veçanti masat 
mbrojtëse kundërbalancuese të përfshira në kornizën legjislative, vendimet e gjyqtarëve 
të hetimit dhe udhëzimet për jurinë dhe forcën e provave të tjera.

B. Pretendimet e palëve para Dhomës së Madhe 

1. Aplikantët
(a) Tre aplikantët e parë

236. Tre aplikantët e parë argumentuan se, siç kuptohet, Salduz, cituar më lart, imponoi një 
rregull të një linje të shkelqyer që ndalonte përdorimin në gjykim të deklaratave të marra 
gjatë marrjes në pyetje të policisë në mungesë të avokatëve. Sipas pikëpamjes së tyre, 
ky rregull i linjës së ndritshme ishte ripohuar vazhdimisht nga Gjykata, duke përfshirë 
edhe rastet e terrorizmit (duke cituar, ndër të tjera, Płonka k. Polonisë, Nr.20310/02, 
31 mars 2009, Pishchalnikov k. Rusisë, Nr 7025/04, 24 shtator 2009, dhe Dayanan k. 
Turqisë, Nr.7377/ 3, 13 tetor 2009). Ata u mbështetën më tej në mbështetje të kushteve 
të Direktivës 2013/48/BE, Neni 14 (3) (d) ICCPR dhe vendimin e Gjykatës së Lartë të 
SHBA-së në Miranda k. Arizonës (shih paragrafët 206-212, 216 dhe 229 më lart).



657

237. Ata argumentuan se nuk kishte arsye bindëse për të kufizuar të drejtën e tyre për një 
avokat. Ndërsa akuzat ishin, pa dyshim, për rendin më të rëndë që mund të imagjinohej, 
kjo nuk mund të justifikonte vetëm një kufizim. Policia mund të kishte kontaktuar 
avokatët sapo aplikantët kishin kërkuar përfaqësim ligjor. Sikur ta kishin bërë këtë, 
ka pasur çdo mundësi që aplikantët të ishin përfaqësuar nga koha kur policia ishte e 
gatshme të kryejë intervistat e sigurisë. Në veçanti, aplikantët konsideronin se çdo 
shqetësim lidhur me rrjedhjet e mundshme ishte tërësisht i gabuar në dritën e detyrimit 
të konfidencialitetit të klientit. Mungesa e arsyeve bindëse ishte e mjaftueshme në 
vetvete për të shkaktuar një shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c). 

238. Në çdo rast, ata pohuan se kufizimi i këshillave ligjore kishte rezultuar në paragjykime të 
panevojshme në rastet e tyre. Gjyqtari i hetimit kishte përshkruar dëshmitë e intervistave 
të sigurisë si jo margjinale apo të parëndësishme, por prova që mund t’i ofronin jurisë 
njohuri të konsiderueshme. Mbështetja e Dhomës në forcën e provave të tjera në këtë 
rast, në veçanti, ishte e gabuar pasi nuk ishte e bazuar në precedent, provat mund të 
rriteshin dhe të lidheshin me kalimin e kohës dhe u dha shumë hapësirë prokurorisë 
për të argumentuar në favor të pranimit të provave të marra në shkelje të të drejtave 
procedurale. 
(b) Aplikanti i katërt

239. Aplikanti i katërt argumentoi se dështimi i qëllimshëm për ta paralajmëruar atë kishte 
rezultuar në mohimin e tij të së drejtës themelore kundër vetëinkriminimit. Ishte shumë 
thelbësore që rasti i prokurorisë ishte bazuar në deklaratën e tij si dëshmitar. Dëshmitë 
e z. Sherif dhe z. Osman që e implikonin atë, nuk ka gjasa të jenë bindëse, duke pasur 
parasysh se z. Sherif ishte dënuar gjithashtu në gjyq dhe z. Osman kishte dhënë prova 
si një bombavënës i dënuar. Pjesa tjetër e provave të prokurorisë ishte e pamjaftueshme 
për të mbështetur një dënim.

240. Kërkuesi i katërt pranoi se e drejta për këshillim ligjor mund të kufizohej përkohësisht 
për arsye bindëse për arsye të sigurisë kombëtare, por theksoi se nuk lejohej asnjë 
shmangie nga e drejta për heshtje. Ai më tej argumentoi se nuk kishte arsye bindëse 
për të kufizuar të drejtën e tij për qasje në avokat. Fakti që arrestimi formal mund të 
ketë rezultuar në ndërprerjen e tij të zbulimit të informacionit me rëndësi të madhe për 
sigurinë publike nuk ishte një justifikim i arsyeshëm. Ai gjithashtu pretendoi se intervista 
kishte shkuar shumë larg për të marrë informacion rreth bombavënësve. Në parashtresën 
e tij, mungesa e arsyeve bindëse ishte e mjaftueshme në vetvete të rezultonte në shkelje 
të Nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c). 

241. Më tej, edhe pse kishte arsye bindëse për të kufizuar të drejtat e tij, kufizimi i tillë 
duhet të ishte i përkohshëm dhe duhet të kishte çuar në mbajtjen e një interviste sigurie, 
sikurse në rastet e tre aplikantëve të parë. Intervista e tij si dëshmitar nuk ishte e kufizuar 
në nevojën për të marrë informacion mbi ndonjë sulm të mëtejshëm të planifikuar dhe 
identitetin e autorëve, por kishte trajtuar edhe gjendjen e tij psiqike duke dëshmuar 
kështu për elementin intelektiv të veprave penale. Ai ishte detyruar me qëllim që ta 
bënte deklaratën mbi premisën e rreme që ai ishte dëshmitar. Ai iu referua privilegjit 
kundër vetëinkriminimit dhe nevojës që prokuroria të provonte rastin e saj pa përdorur 
dëshmi të fituara nga shtrëngimi ose shtypja. Ndryshe nga deklaratat e tre aplikantëve 
të parë, deklarata e tij ishte gjithashtu vetë-inkriminuese. Ajo kishte shkuar në zemër 
të rastit të prokurorisë kundër tij, dhe ishte artificiale për të vendosur ndonjë peshë në 
prova konfirmuese. Fakti që ai nuk u përpoq të tërhiqte deklaratën nuk ishte vendimtar. 
Ai pranoi se pesha e madhe duhej të lidhej me natyrën e veprave penale në rastin e tij, 
por argumentoi se kjo duhej të ishte e balancuar kundër sjelljes së policisë. 



658

242. Duke pasur parasysh tërësinë e procedurës, kërkuesi i katërt argumentoi se kishte pasur 
shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) pasi që të drejtat e tij për t’u paralajmëruar, avokatit 
dhe jo vetë-inkriminimit ishin injoruar dhe pranimi i deklaratës kishte paragjykuar 
padrejtësisht dhe pa rezerva në mbrojtjen e tij.
2. Qeveria 

243. Qeveria theksoi natyrën themelore të së drejtës për një avokat në ligjin vëndas, i cili 
pasqyroi këtë praktikë gjyqësore të Gjykatës. Ata pranuan se një aspekt themelor i së 
drejtës për një avokat ishte qasja në një avokat në fazën hetimore, por argumentoi se kjo 
nuk ishte një e drejtë absolute. Së pari, një qasje e tillë ishte shumë jo fleksible dhe nuk 
arriti të pranonte se në këtë fazë të drejtat e të dyshuarit mund të konkurrojnë me faktorë 
të tjerë të rëndësishëm të interesit publik. Së dyti, Neni 6 nuk parashikon një rregull 
absolut: në parim, garancitë në nenin 6 § 3 ishin aspekte specifike të një gjykim të drejtë 
që duhej marrë në konsideratë gjatë vlerësimit nëse, në përgjithësi, procedurat ishin të 
drejta. Së treti, nuk kishte mbështetje për një rregull absolut në praktikën gjyqësore të 
Gjykatës, gjë që e bëri të qartë se e drejta për një avokat mund të kufizohej. Qeveria 
vuri në dukje se Gjykata në vendimin e saj të fundit në Dvorski k. Kroacisë [DhM], Nr. 
25703/11, § 82, ECHR 2015, nuk e kishte interpretuar Salduzin si një rregull absolut.

244. Qeveria argumentoi se Dhoma në rastin në fjalë kishte aplikuar praktikën e 
mirëpërcaktuar, përfshirë vendimin e Salduz, dhe kishte arritur një përfundim të 
theksuar qartë mbi faktet e secilit rast. Në veçanti, Qeveria parashtroi, shqetësimi primar 
i Gjykatës sipas Nenit 6 § 1 ishte të vlerësonte drejtësinë e përgjithshme të procedurës. 
Qëllimi i brendshëm i garancisë në Nenin 6 § 3 (c) ishte që të kontribuonte në sigurimin 
e drejtësisë së procedurave në tërësi. Neni 6 § 3 (c) nuk garanton kështu një të drejtë 
absolute për ndihmë juridike. Është zbatuar një test në dy faza: nëse ka pasur arsye 
bindëse për vonesën dhe nëse ka pasur paragjykime të padrejta për të drejtat e mbrojtjes 
duke marrë parasysh drejtësinë e procedurës në tërësi. Mungesa e arsyeve bindëse 
nuk do të rezultonte automatikisht në shkelje të Nenit 6; do të ishte e nevojshme të 
shqyrtohej tërësia e procedurave. Megjithatë, mungesa e arsyeve bindëse do të ishte 
një faktor shumë i rëndësishëm. Qeveria vlerësoi se faktorët për të cilët Dhoma kishte 
pasur parasysh gjatë vlerësimit të drejtësisë së përgjithshme të procedurave ishin të 
përshtatshme. 

245. Në parashtresën e Qeverisë, kishte arsye bindëse për vonimin e këshillave ligjore në 
rastin e tre aplikantëve të parë. Arsyetimi për kufizimin ishte “absolutisht i pakalushëm” 
duke pasur parasysh potencialin për humbjen e jetës në një shkallë të madhe, nevojën 
urgjente për të marrë informacion mbi sulmet e planifikuara dhe kufizimet e rënda 
praktike. Ishte gjithashtu e rëndësishme që vonesa ishte në përputhje me një skemë 
statutore që pasoi qasjen e marrë në nenin 3 (6) të Direktivës së BE-së 2013/48 (shih 
paragrafin 210 më lart), dhe në bazë të vendimeve të individualizuara të marra nga 
zyrtarët e lartë të policisë në çdo rast. Kufizimi nuk ka lindur nga zbatimi sistematik i 
një dispozite ligjore të zakonshme, ajo ishte e kufizuar në kohë deri në një maksimum 
prej dyzet e tetë orësh dhe kuadri ligjor parashikonte se, kur arsyet e vonesës pushuan 
të ekzistuari, vonesa duhej të përfundonte. Qeveria argumentoi se tre aplikantët e parë 
ishin duke ftuar këtë Gjykatë për t’u vendosur në vendin e policisë në terren dhe për të 
supozuar vendimin e tyre dhe për të përmbysur vlerësimin faktik të gjyqtarit hetues, i 
shqyrtuar në apel nga Gjykata e Apelit. Kur procedurat u vlerësuan në tërësi, të drejtat e 
mbrojtjes nuk ishin dëmtuar padrejtësisht ose në mënyrë të parevokueshme nga pranimi 
i deklaratave të tre aplikuesve të parë, për arsyet e dhëna nga Dhoma në §§ 205-212 të 
vendimit të saj.
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246. Qeveria pranoi se kishte ardhur një pikë gjatë marrjes në pyetje të aplikantit të katërt 
kur kodi i aplikimit të praktikave kishte kërkuar nga policia që të administronte një 
kujdes. Megjithatë, ata konsideronin se kishte arsye bindëse për vendimin për të mos e 
paralajmëruar atë, në dritën e rrethanave të jashtëzakonshme dhe të kushteve ekstreme 
në të cilat vepronin policia. Në kohën e pyetjes së tij, tre nga bombavënësit kishin qenë 
ende të lirë dhe identifikimi dhe arrestimi i komplotuesve ishte imperativ për arsye të 
sigurisë publike. Policia kishte marrë vendimin që u bënë në bazë të nevojës për të marrë 
informacion për të mbrojtur publikun dhe kjo nuk ishte e paarsyeshme në rrethanat. 
Dështimi për t’u kujdesur nuk ka çuar automatikisht në shkelje të Nenit 6, por ishte 
vetëm një aspekt i mbrojtjes kundër vetë-inkriminimit. Mungesa e kujdesit ishte një 
çështje që duhej të shqyrtohej dhe të vlerësohej nga gjyqtari hetues kur të vendoste 
nëse drejtësia kërkonte përjashtimin e deklaratës. Çështja ishte shqyrtuar si duhet dhe 
me kujdes nga gjyqtari i procedurës. Përsëri, Qeveria argumentoi, nuk kishte pasur 
paragjykime të padrejta në gjykim, për arsyet e dhëna nga Dhoma në §§ 215-223 të 
aktgjykimit të saj. 
3. Ndërhyrja e Palës së tretë

247. Gjykimet e Drejta Ndërkombëtare (“FTI”) konsideroi se nuk ishte e qartë nga 
jurisprudenca e Gjykatës nëse provat e marra në mungesë të një avokati në bazë të 
një kufizimi të justifikuar nga arsye bindëse mund të përdoreshin për të dënuar një të 
akuzuar pa cenuar parimin Salduz. Nuk kishte pasur sqarime të rëndësishme të “arsyeve 
bindëse” në jurisprudencën pas Salduz. Në mënyrë të ngjashme, Gjykata nuk e kishte 
shqyrtuar nëse përdorimi i deklaratave inkriminuese të marra në kontekstin e një 
derogimi të ligjshëm nga e drejta e qasjes në një avokat do të rezultonte në shkelje të 
Nenit 6. Kishte një divergjencë në qasjen kur ajo erdhi në rolin e luajtur nga deklarata 
inkriminuese për sigurimin e bindjes. 

248. FTI argumentoi se e drejta për një avokat ishte një mbrojtje thelbësore e cila shtriu 
përtej mbrojtjes së të drejtës së një të dyshuari për heshtje; se kjo e drejtë nuk ishte e 
mbrojtur në mënyrë të mjaftueshme në Bashkimin Evropian; dhe se Direktiva e fundit e 
BE-së për qasjen në avokat (shih paragrafët 206-212 më sipër) mund të merret parasysh 
nga Gjykata, pavarësisht nga dështimi i Mbretërisë së Bashkuar për ta nënshkruar atë 
Direktivë. Sipas pikëpamjes së FTI, Gjykata duhet të bëjë të qartë se: (1) kufizimet nga 
e drejta e qasjes në avokat duhet të kufizohen dhe të bazohen në rreziqet konkrete të 
identifikuara në një rast specifik; dhe (2) të drejtat e mbrojtjes do të paragjykoheshin në 
mënyrë të parregullt nëse provat e marra në kontekstin e një derogimi të ligjshëm kanë 
pasur ndonjë ndikim në dënim.

C. Vlerësimi i Gjykatës

1. Parime të përgjithshme
(a) Aplikimi i Nenit 6 në aspektet e tij penale 

249. Mbrojtja e ofruar nga Neni 6 §§ 1 dhe 3 zbatohet ndaj një personi që i nënshtrohet 
një “akuze penale” brënda kuptimit autonom të Konventës të atij termi. Një “ngarkesë 
penale” ekziston nga momenti kur një individ është zyrtarisht i njoftuar nga autoriteti 
kompetent për një pretendim se ai ka kryer një vepër penale ose nga pika në të cilën 
gjendja e tij është ndikuar ndjeshëm nga veprimet e ndërmarra nga autoritetet si një 
rezultat i dyshimit ndaj tij (shih Deëeer k. Belgjikës, 27 shkurt 1980, §§ 42-46, Seria A 
35, Eckle k. Gjermanisë, 15 korrik 1982, § 73, Seria A 51, dhe McFarlane k. Irlandës 
[DhM] Nr. 31333/06, § 143, 10 shtator 2010).
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(b) Qasja e përgjithshme e Nenit 6 në aspektet e tij penale
250. E drejta për gjykim të drejtë sipas nenit 6 § 1 është një e drejtë e pa shprehur qartë. 

Megjithatë, ajo që përbën një gjykim të drejtë nuk mund të jetë subjekt i një rregulli unik 
të ndryshëm, por duhet të varet nga rrethanat e rastit të veçantë (shih O’Halloran dhe 
Francis k. Mbretërisë së Bashkuar [DhM], Nr. 15809/02 dhe 25624/02, § 53, GJEDNJ 
2007 III). Shqetësimi primar i Gjykatës sipas Nenit 6 § 1 është vlerësimi i drejtësisë së 
përgjithshme të procedurës penale (shih, midis shumë autoriteteve të tjera, Taxquet k. 
Belgjikës [DhM], Nr. 926/05, § 84, GJEDNJ 2010 dhe Schatschaschëili k. Gjermanisë 
[DhM], Nr.9154/10, § 101, GJEDNJ 2015).

251. Pajtueshmëria me kërkesat e një gjykimi të drejtë duhet të shqyrtohet në secilin rast 
duke pasur parasysh zhvillimin e procedurës në tërësi dhe jo në bazë të shqyrtimit të 
izoluar të një aspekti të veçantë ose të një incidenti të veçantë, edhe pse nuk mund 
të përjashtohet që një faktor specifik mund të jetë aq vendimtar sa që të mundësojë 
vlerësimin e drejtësisë së gjykimit në një fazë më të hershme të procedurës (shih Can 
k. Austrisë, nr 9300/81, raporti i Komisionit i 12 korrikut 1984, § 48, Seria A Nr. 96). 
Në vlerësimin e përgjithshëm të drejtësisë së procedurës, Gjykata do të marrë parasysh, 
nëse është e përshtatshme, të drejtat minimale të renditura në nenin 6 § 3, të cilat 
ilustrojnë kërkesat për një gjykim të drejtë në lidhje me situatat tipike procedurale që 
lindin në rastet penale. Ato mund të shihen si aspekte specifike të konceptit të një procesi 
të rregullt gjyqësor në procedurën penale në nenin 6 § 1 (shih, për shembull, Salduz, 
cituar më lart, § 50; Gäfgen k. Gjermanisë [DhM], Nr. 22978/05, § 169, GJEDNJ 2010; 
Dvorski, cituar më lartë, § 76; dhe Schatschaschëili, cituar më lartë, § 100). Megjithatë, 
këto të drejta minimale nuk janë qëllime në vetvete: qëllimi i tyre i brendshëm është 
gjithmonë të kontribuojë në sigurimin e drejtësisë së procedurës penale si një e tërë 
(shih Can, cituar më lartë, § 48, Mayzit k. Rusisë, Nr.63378/00, § 77, 20 janar 2005, dhe 
Seleznev k. Rusisë, Nr. 15591/03, § 67, 26 qershor 2008).

252. Kërkesat e përgjithshme të drejtësisë të përfshira në Nenin 6 zbatohen në të gjitha 
procedurat penale, pavarësisht nga lloji i veprës në fjalë. Nuk mund të ketë dyshim 
që të hidhet poshtë të drejta për gjykim të drejtë për arsye të vetme që individët në 
fjalë dyshohen për përfshirje në terrorizëm. Në këto kohë sfiduese, Gjykata konsideron 
se është me rëndësi të veçantë që Palët Kontraktuese të demonstrojnë angazhimin e 
tyre për të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit duke siguruar respektimin, ndër të 
tjera, garancitë minimale të Nenit 6 të Konventës. Megjithatë, kur përcaktohet nëse 
procedurat në tërësi kanë qenë të drejta, mund të merret në konsideratë pesha e interesit 
publik në hetimin dhe dënimin e veprës së caktuar në fjalë (shih Jalloh k. Gjermanisë 
[DhM], nr.54810/00, § 97, GJEDNJ 2006 IX). Për më tepër, Neni 6 nuk duhet të zbatohet 
në mënyrë të tillë që të vendosë vështirësi disproporcionale në mënyrën e autoriteteve 
policore në marrjen e masave efektive për të luftuar terrorizmin ose krime të tjera të 
rënda në kryerjen e detyrës së tyre sipas Neneve 2, 3 dhe 5 § 1 të Konventës për të 
mbrojtur të drejtën për jetën dhe të drejtën për sigurinë trupore të anëtarëve të publikut 
(shih, mutatis mutandis, Sher dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, nr 5201/11, § 
149, GJEDNJ 2015 (ekstraktet)). Sidoqoftë, shqetësimet e interesit publik nuk mund të 
justifikojnë masat të cilat shuajnë thelbin e të drejtave të mbrojtjes të një aplikanti (shih 
Jalloh, cituar më lartë, § 97, Bykov k. Rusi [DhM], Nr 4378/02, § 93, 10 mars 2009; 
Aleksandr Zaichenko k. Rusisë, Nr. 39660/02, § 39, 18 shkurt 2010).
(c) Neni 6 dhe procedurat paragjyqësore

253. Qëllimi kryesor i Nenit 6 sa i përket çështjeve penale është të sigurojë një gjykim të drejtë 
nga një “gjykatë” kompetente për të vendosur mbi “çdo akuzë penale” (shih Imbrioscia 
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k. Zvicrës, 24 nëntor 1993, § 36, Seria A Nr. 274, Brennan k. Mbretërisë së Bashkuar, Nr 
39846/98, § 45, GJEDNJ 2001 X, Shabelnik k. Ukrainës, Nr 16404/03, § 52, 19 shkurt 
2009, dhe Dvorski, cituar më lart, § 76). Megjithatë, siç u përmend më lartë, garancitë 
e Nenit 6 janë të zbatueshme nga momenti kur ekziston një “akuzë penale” në kuptim 
të jurisprudencës së kësaj Gjykate (shih paragrafin 249) dhe prandaj mund të jetë e 
rëndësishme gjatë procedurës paraprake nëse dhe në për aq sa drejtësia e gjykimit ka 
të ngjarë të paragjykojë seriozisht nga një dështim fillestar për t’i përmbushur ato (shih 
gjithashtu Imbrioscia, cituar më lart, § 36 dhe Dvorski, cituar më lart, § 76). Faza e 
hetimit mund të jetë e një rëndësie të veçantë për përgatitjen e procedurës penale: provat 
e marra gjatë kësaj faze shpesh përcaktojnë kornizën në të cilën vepra penale e ngarkuar 
do të konsiderohet në gjyq dhe ligjet kombëtare mund të sjellin pasoja për qëndrimin e 
të akuzuarit në fazat fillestare të marrjes në pyetje të policisë të cilat janë vendimtare për 
perspektivat e mbrojtjes në çdo procedurë penale të mëvonshme. Prandaj, një i akuzuar 
mund të gjendet në një pozicion veçanërisht të cënushëm në atë fazë të procedurës, 
efekti i të cilit mund të përforcohet nga legjislacioni gjithnjë e më i ndërlikuar mbi 
procedurën penale, veçanërisht në lidhje me rregullat që rregullojnë mbledhjen dhe 
përdorimin e provave (shih Salduz, cituar më lart, §§ 52 dhe 54, shih gjithashtu Dvorski, 
cituar më lart, § 77). Mënyra në të cilën Neni 6 §§ 1 dhe 3 duhet të zbatohen gjatë fazës 
së hetimit varet nga veçoritë e procedurave të veçanta të përfshira dhe nga rrethanat e 
rastit (shih Imbrioscia, cituar më lart, § 38). 

254. Ankesat sipas Nenit 6 në lidhje me fazën e hetimit tentojnë të kristalizohen në vetë 
gjykimin kur një kërkesë është bërë nga prokuroria për të pranuar provat e fituara gjatë 
procedurës paraprake dhe mbrojtja e kundërshton kërkesën. Siç shpjegon Gjykata në 
shumë raste, nuk është roli i Gjykatës të përcaktojë, si parim, nëse lloje të veçanta të 
provave, përfshirë provat e fituara në mënyrë të paligjshme në kuptimin e së drejtës 
kombëtare, mund të jenë të pranueshme. Siç u shpjegua më sipër (shih paragrafin 250), 
pyetja në të cilës duhet ti jepet përgjigje është nëse procedurat në tërësi, duke përfshirë 
mënyrën në të cilën u siguruan provat, ishin të drejta (shih Jalloh, cituar më lartë, § 95 
dhe Bykov, cituar më lartë, § 89). Megjithatë, një përjashtim nga kjo qasje zbatohet në 
rastin e rrëfimeve të fituara si rezultat i torturës ose keqtrajtimeve të tjera në kundërshtim 
me Nenin 3: Gjykata ka shpjeguar se pranimi i këtyre deklaratave si dëshmi për të 
vërtetuar faktet relevante në vepra penale procedurat e bëjnë procedimin në tërësi të 
padrejtë, pavarësisht nga vlera provuese e deklaratave dhe pavarësisht nëse përdorimi i 
tyre ishte vendimtar në sigurimin e dënimit të të pandehurit (shih, për shembull, Gäfgen, 
cituar më lartë, § 166).
(d) Aksesi tek një avokat
(i) Pozicioni i Gjykatës në praktikën gjyqësore

255. E drejta e secilit “të akuzuar për një vepër penale” për t’u mbrojtur në mënyrë efektive 
nga avokati, i garantuar me nenin 6 § 3 (c), është një nga karakteristikat themelore 
të një procesi të drejtë (shih Salduz, cituar më lart, § 51; Nechiporuk dhe Yonkalo k. 
Ukrainës, numër 42310/04, § 262, 21 prill 2011). Qasja e shpejtë në një avokat përbën 
një kundërpeshë të rëndësishme ndaj vulnerabilitetit të të dyshuarve në paraburgimin 
e policisë, siguron një mbrojtje themelore nga detyrimi dhe keqtrajtimi i të dyshuarve 
nga policia dhe kontribuon në parandalimin e gabimeve të drejtësisë dhe përmbushjen 
e qëllimeve të Nenit 6, sidomos barazia e armëve ndërmjet autoriteteve hetuese ose 
ndjekëse dhe të akuzuarit (shih Salduz, cituar më lartë, §§ 53-54 dhe Pishchalnikov, 
cituar më lartë, §§ 68-69). 

256. Sidoqoftë, prej kohësh është pranuar se ekziston mundësia që qasja në këshilla ligjore të 



662

jetë, në mënyrë të jashtëzakonshme, e vonuar (shih, për shembull, John Murray, cituar 
më lart, O’Kane k. Mbretërisë së Bashkuar (vendim), nr.30550/96, 6 korrik 1999, dhe 
Magee dhe Brennan, të dy përmendur më lartë). Pas shqyrtimit të praktikës ekzistuese 
në këtë fushë, Gjykata në Salduz, përmendur më lart, § 55, tha:

“... Gjykata konstaton se në mënyrë që e drejta për gjykim të drejtë të mbetet 
mjaftushëm “praktike dhe efektive”... Neni 6 § 1 kërkon që, si rregull, qasja në avokat 
duhet të sigurohet nga pyetja e parë e një të dyshuari nga policia, përveç nëse tregohet 
në dritën e rrethanave të veçanta të secilit rast se ka arsye bindëse për të kufizuar këtë të 
drejtë. Edhe në rastet kur arsyet bindëse mund të justifikojnë në mënyrë përjashtimore 
mohimin e qasjes në avokat, kufizimi i tillë - pavarësisht nga arsyetimi i tij - nuk duhet të 
paragjykojë padrejtësisht të drejtat e të akuzuarit sipas Nenit 6 ... Të drejtat e mbrojtjes 
në parim do të paragjykohen në mënyrë të pakthyeshme kur deklaratat inkriminuese 
të bëra gjatë marrjes në pyetje të policisë pa qasje në avokat përdoren për një dënim.” 

257. Testi i vendosur në Salduz për të vlerësuar nëse një kufizim në qasjen ndaj avokatit 
është në përputhje me të drejtën për gjykim të drejtë përbëhet nga dy faza. Në fazën e 
parë Gjykata duhet të vlerësojë nëse ka arsye bindëse për kufizimin. Në fazën e dytë, 
ajo duhet të vlerësojë paragjykimin e shkaktuar për të drejtën e mbrojtjes nga kufizimi 
në rastin në fjalë. Me fjalë të tjera, Gjykata duhet të shqyrtojë ndikimin e kufizimit në 
drejtësinë e përgjithshme të procedurës dhe të vendosë nëse procedura në tërësi është e 
drejtë. Ky test është cituar dhe zbatuar në shumë raste nga Gjykata. Megjithatë, Gjykata 
konsideron se aplikimi i testit Salduz në jurisprudencën e saj të ardhshme nxjerr në pah 
nevojën për të sqaruar secilën nga dy etapat e saj dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre.
(ii) Kuptimi i arsyeve bindëse

258. Pyetja e parë që duhet shqyrtuar është ajo që përbën arsye bindëse për vonimin e qasjes 
në këshilla ligjore. Kriteri i arsyeve detyruese është i rreptë: duke pasur parasysh natyrën 
themelore dhe rëndësinë e qasjes së hershme në këshilla ligjore, veçanërisht në pyetjen 
e parë të të dyshuarit, kufizimet për qasjen në këshilla ligjore lejohen vetëm në rrethana 
të jashtëzakonshme, duhet të jenë të natyrës së përkohshme dhe duhet të bazohen në 
një vlerësim individual të rrethanave të veçanta të rastit (shih Salduz, cituar më lart, § 
54 në gjobë dhe § 55). Është e rëndësishme kur vlerësohet nëse janë demonstruar arsye 
bindëse nëse vendimi për të kufizuar këshilla juridike kishte bazë në të drejtën vendase 
dhe nëse fushëveprimi dhe përmbajtja e çfarëdo kufizimi të këshillave ligjore ishte 
mjaftueshëm i kufizuar me ligj në mënyrë që të udhëzonte vendimin operacional nga ata 
që janë përgjegjës për zbatimin e tyre. Deri më sot, Gjykata nuk ka dhënë udhëzime për 
atë që mund të konsiderohet arsye bindëse nën këtë pjesë të testit Salduz. Natyra bindëse 
e arsyeve të ngritura nga një qeveri e paditur për të justifikuar kufizimet mbi ndihmën 
juridike gjatë marrjes në pyetje të policisë duhet të vlerësohet rast pas rasti, duke iu 
referuar kritereve të përgjithshme të parashtruara më lart. 

259. Gjykata pranon se, kur një Qeveri e paditur ka demonstruar bindshëm ekzistencën e një 
nevoje urgjente për të shmangur pasojat serioze negative për jetën, lirinë ose integritetin 
fizik në një rast të caktuar, kjo mund të përbëjë arsye bindëse për të kufizuar qasjen në 
këshilla ligjore për qëllimet e Neni 6 të Konventës. Në rrethana të tilla, ka një detyrë 
të ngutshme ndaj autoriteteve për të mbrojtur të drejtat e viktimave të mundshme ose 
të potenciale sipas Neneve 2, 3 dhe 5 § 1 të Konventës në veçanti. Gjykata vëren në 
lidhje me këtë, se Direktiva 2013/48/BE, e cila mishëron të drejtën për ndihmë juridike, 
parashikon një përjashtim nga kjo e drejtë në rrethana të jashtëzakonshme ku ndër të 
tjera ekziston një nevojë urgjente për të shmangur pasoja serioze negative për jetën, 
lirinë ose integritetin fizik të një personi (shih paragrafin 210 më lart). Në mënyrë të 



663

ngjashme, në Shtetet e Bashkuara, pas vendimit të tij në Miranda k. Arizonës, Gjykata e 
Lartë e bëri të qartë në gjykimin e saj në Nju Jork k. Quarles se ekziston një “përjashtim 
i sigurisë publike” ndaj sundimit Miranda, duke lejuar marrjen në pyetje në mungesë të 
një avokati dhe para se një të dyshuari ti jenë lexuar të drejtat e tij kur ka një kërcënim 
për sigurinë publike (shih paragrafët 229-230 më lart; shih gjithashtu pozicionin në 
Kanada dhe në një numër të atyre shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, ligjet e të 
cilave lejojnë vonesa të përkohshme në qasjen në këshilla ligjore, në § 232 dhe 228, 
më lart). Megjithatë, për aq sa mund të merret vendimi i Dhomës për të pranuar që një 
rrezik i përgjithshëm i riskut mund të cilësohet si arsye bindëse, ky konkluzion duhet 
të refuzohet: Gjykata konsideron se një pretendim jo specifik i një rreziku të riskut nuk 
mund të përbëjë arsye bindëse në mënyrë që të justifikojnë një kufizim në qasjen ndaj 
një avokati.
(iii) Panshmëria në tërësi e procedurës

260. Pyetja që bëhet është nëse mungesa e arsyeve bindëse për kufizimin e qasjes në këshilla 
ligjore është në vetvete e mjaftueshme për të konstatuar shkelje të Nenit 6. Tre aplikantët 
e parë kanë përmendur jurisprudencën e kësaj Gjykate pas Salduz, të cituar më lart, të 
cilat ata pretendojnë se bën të qartë se Salduz ka për qëllim të vendosë një rregull të 
linjës së ndershme që përjashton çdo përdorim në proces të deklaratave të bëra pa marrë 
ende këshilla ligjore (shih paragrafin 236 më lart). Megjithatë, qasja e marrë në vetë 
Salduz nuk e mbështet këtë argument dhe Dhoma e Madhe në Dvorski, përmendur më 
lart, § 82 në mënyrë të mprehtë, duket se nuk e ka kuptuar Salduz në këtë mënyrë. Në 
përmbledhjen e saj të parimeve të përgjithshme të zbatueshme për rastin, Gjykata në 
Salduz, § 52-54, i referohej vlerësimit të përgjithshëm të paanësisë që duhej të kryhej 
gjatë përcaktimit nëse kishte pasur shkelje të të drejtave të Nenit 6. Ai tha se e drejta 
për mbrojtje “parimisht” do të paragjykohej në mënyrë të pakthyeshme kur deklaratat 
që inkriminonin gjatë marrjes në pyetje të policisë pa qasje në avokat ishin përdorur për 
një dënim, duke treguar se rregulli, megjithëse i rreptë, nuk ishte absolut (§ 55). Vlen të 
përmendet gjithashtu se, duke arritur në përfundimin se nuk kishte arsye bindëse për të 
mohuar qasjen e aplikantit në një avokat në atë rast (§ 56), Gjykata megjithatë vazhdoi 
të shqyrtojë procedurat e gjykimit dhe, në veçanti, të vlerësonte ndikimin e pranimit të 
deklaratave të bëra në mungesë të avokatit për drejtësinë e procedurës në tërësi (§§ 57 62). 

261. Tre aplikantët e parë gjithashtu përmendën, ndër të tjera, Direktivën 2013/48/BE dhe 
vendimin e Gjykatës së Lartë të Shteteve të Bashkuara në Miranda k. Arizonës në 
mbështetje të argumentit të tyre se një rregull i linjës së zgjuar ishte i përshtatshëm dhe i 
nevojshëm (shih paragrafët 206 -212 dhe 229 më lart). Përderisa është e vërtetë se qasja 
në Shtetet e Bashkuara është e rreptë, vlen të përmendet se Direktiva 2013/48/BE hesht 
nëse të dhënat e fituara në kundërshtim me garancitë që ai përmban mund të pranohen në 
gjykim të drejtë, por thjesht kërkojnë që të dyshuarit kanë “një mjet efektiv juridik sipas 
ligjit kombëtar” në rast të shkeljes së të drejtave sipas Direktivës (shih paragrafin 211 
më lart). Ligjet e Palëve Kontraktuese të Këshillit të Evropës tregojnë një llojllojshmëri 
të praktikave në këtë drejtim me disa që favorizojnë përjashtimin automatik dhe të tjerët 
që preferojnë të lejojnë diskrecionin gjyqësor (shih paragrafin 228 më lart). Në Kanada, 
provat e marra në shkelje të Kartës të së Drejtave dhe Lirive mund të jenë të pranueshme 
në gjykim (shih paragrafin 233 më lart). Një qasje e ngjashme merret nga gjykatat penale 
ndërkombëtare të shqyrtuara më sipër (shih paragrafët 220-222 dhe 226-227 më lart).

262. Prandaj, Gjykata përsërit se në vlerësimin nëse ka pasur shkelje të së drejtës për gjykim 
të drejtë, është e nevojshme të shihet procedura në tërësi dhe të drejtat e Nenit 6 § 3 
si aspekte specifike të së drejtës së përgjithshme për gjykim të drejtë që përfundon në 
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vetvete (shih paragrafët 250-251 më lart). Mungesa e arsyeve bindëse, pra, nuk çon në 
vetvete për gjetjen e një shkelje të Nenit 6 të Konventës.
(iv) Ndikimi në vlerësimin e drejtësisë për praninë ose mungesën e arsyeve bindëse

263. Fakti që mungesa e arsyeve bindëse nuk është e mjaftueshme për të gjetur një shkelje 
të Nenit 6 të Konventës, nuk do të thotë që rezultati i testit “arsye bindëse” nuk është 
relevant për vlerësimin e drejtësisë së përgjithshme.

264. Aty ku ekzistojnë arsye bindëse, duhet të bëhet një vlerësim i përgjithshëm i tërësisë së 
procedurave për të përcaktuar nëse ato janë “të drejta” për qëllimet e Nenit 6 § 1. Siç 
është cekur më lart, një qasje e ngjashme është marrë në Nenin 12 të Direktivës së BE-së 
2013/48/BE, inter alia, mbi të drejtën e qasjes në avokat dhe një numër i juridiksioneve 
i drejtohen çështjes së pranueshmërisë së provave duke iu referuar ndikimit të saj për 
drejtësinë ose integritetin e procedurave (shih paragrafin 261 më lart). 

265. Kur nuk ka arsye bindëse për kufizimin e qasjes në këshilla ligjore, Gjykata duhet të 
aplikojë një shqyrtim shumë strikt për vlerësimin e saj të drejtësisë. Dështimi i Qeverisë 
së paditur për të treguar arsye bindëse peshon shumë në bilancin kur vlerëson drejtësinë 
e përgjithshme të gjykimit dhe mund të vendosë balancën në favor të gjetjes së shkeljes 
së Nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) (shih, për një qasje të ngjashme në lidhje me nenin 6 §§ 1 dhe 3 
(d), Schatschaschëili, përmendur më lart, § 113). Problemi do të jetë për Qeverinë për të 
demonstruar bindshëm se pse, në mënyrë të jashtëzakonshme dhe në rrethanat specifike 
të rastit, paanësia e përgjithshme e gjykimit nuk u dëmtua në mënyrë të pakthyeshme 
nga kufizimi i qasjes në këshilla ligjore.
(e) Privilegji kundër vetë inkriminimit

266. E drejta për t’u mos vetë inkriminuar është kryesisht e lidhur me respektimin e vullnetit të 
një personi të akuzuar për të heshtur dhe presupozon që prokuroria në një çështje penale 
të kërkojë të provojë çështjen e tyre pa përdorur dëshmi të fituara nëpërmjet metodave 
të shtrëngimit ose shtypjes në kundërshtim me vullnetin të të akuzuarit (shih Saunders 
k. Mbretërisë së Bashkuar, 17 dhjetor 1996, §§ 68-69, Raportet 1996 VI, Jalloh, cituar 
më lart, §§ 100 dhe 102, dhe Bykov, cituar më lart, § 92). E drejta për të heshtur gjatë 
pyetjeve të policisë dhe privilegji kundër vetë inkriminimit janë përgjithësisht të njohura 
standardet ndërkombëtare të cilat janë në qendër të nocionit të një procedure të drejtë 
sipas Nenit 6. Arsyetimi i tyre qëndron ndër të tjera në mbrojtjen e të akuzuarve kundër 
detyrimeve të papërshtaçme nga autoritetet, duke kontribuar kështu në shmangien e 
gabimeve të drejtësisë dhe në përmbushjen e qëllimeve të Nenit 6 (shih John Murray, 
cituar më lart, § 45; Jalloh, cituar më lart, § 100; dhe Bykov, cituar më lart, § 92).

267. Është e rëndësishme të kuptohet se privilegji kundër vetë inkriminimit nuk të mbron 
kundër deklarimeve inkriminues në vetvete, por siç u përmend më sipër, kundër 
marrjes së provave me shtrëngim ose shtypje. Është ekzistenca e detyrimit që shkakton 
shqetësime në lidhje me atë nëse privilegji kundër vetë-inkriminimit është respektuar. 
Për këtë arsye, Gjykata duhet së pari të shqyrtojë natyrën dhe shkallën e detyrimit të 
përdorur për të marrë dëshmi (shih Heaney dhe McGuinness k. Irlandës, Nr 34720/97, 
§§ 54-55, KEDNJ 2000-XII, O’Halloran dhe Francis, cituar më lart, § 55 dhe Bykov, 
cituar më lart, § 92). Gjykata, përmes jurisprudencës së saj, ka identifikuar të paktën 
tre lloje situatash që shkaktojnë shqetësime për detyrimin e papërshtaçëm në shkelje të 
Nenit 6. I pari është vendi ku një i dyshuar është i detyruar të dëshmojë nën kërcënimin 
e sanksioneve dhe ose dëshmon për pasojë (shih, për shembull, Saunders, cituar më 
lart dhe Brusco k. Francës, Nr. 1466/07, 14 tetor 2010) ose është sanksionuar refuzimi 
për të dëshmuar (shih, për shembull, Heaney dhe McGuinness, cituar më lart, dhe Ëeh 
k. Austrisë, Nr. 38544/97, 8 prill 2004). E dyta është se presioni fizik ose psikologjik, 
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shpesh në formën e trajtimit që shkel Nenin 3 të Konventës, zbatohet për të marrë prova 
apo deklarata (shih, për shembull, Jalloh, Magee dhe Gäggen, të gjitha të cituara më 
lart). E treta është ajo ku autoritetet e përdorin dredhinë për të nxjerrë informacionin që 
ata nuk ishin në gjendje të merrnin gjatë marrjes në pyetje (shih Allan k. Mbretërisë së 
Bashkuar, Nr. 48539/99, GJEDNJ 2002 IX).

268. Dëshmia e marrë nën detyrimin që shfaqet në pamje të parë se nuk ka natyrë nkriminuese, 
siç janë vërejtjet shfajësuese ose thjesht informata për çështje të së vërtetës, mund të 
vendosen në procedurat penale në mbështetje të rastit të prokurorisë, për shembull të 
kundërshtojnë ose të hedhin dyshime mbi deklaratat e tjera të të akuzuarit ose dëshmitë 
e dhëna prej tij gjatë gjykimit, ose për të dëmtuar ndryshe kredibilitetin e tij. Privilegji 
kundër inkriminimit të vetvetes nuk mund të kufizohet në mënyrë të arsyeshme në 
deklaratat që janë direkt inkriminuese (shih Saunders, cituar më lart, § 69).

269. Megjithatë, e drejta për të mos akuzuar veten nuk është absolute (shih Heaney dhe 
McGuinness, cituar më lart, § 47; Ëeh, cituar më lart, § 46; dhe O’Halloran dhe Francis, 
cituar më lart, § 53). Shkalla e detyrimit të aplikuar do të jetë e papajtueshme me Nenin 
6, ku shkatërron thelbin e privilegjit kundër vetë-inkriminimit (shih John Murray, cituar 
më lart, § 49). Por jo të gjitha detyrimet e drejtpërdrejta do të shkatërrojnë vetë thelbin 
e privilegjit kundër vetë inkriminimit dhe kështu të çojnë në një shkelje të Nenit 6 (shih 
O’Halloran dhe Francis, cituar më lart, § 53). Ajo që është thelbësore në këtë kontekst 
është përdorimi në të cilin prova e marrë nën detyrim vihet në themel të gjykimit penal 
(shih Saunders, përmendur më lart, § 71).
(f) E drejta për tu njoftuar për të drejtën e një avokati dhe e drejta për të heshtuar 

dhe privilegji kundër vetë inkriminimit 
270. Në Aleksandr Zaichenko, përmendur më lart, § 52, në kontekstin e shqyrtimit të ankesës 

së aplikantit për mosrespektimin e privilegjit të tij kundër vetë inkriminimit dhe të 
drejtës për heshtje, Gjykata shpjegoi se një herë ka pasur dyshime për vjedhje kundër 
aplikantit, u bë detyrë e policisë, në të gjitha rrethanat e rastit, për ta informuar atë për 
këto të drejta. Në Schmid-Laffer k. Zvicrës, Nr. 41269/08, §§ 29 dhe 39, 16 qershor 2015, 
Gjykata vuri në dukje se kur kërkuesi u intervistua së pari nga policia nuk kishte asgjë në 
dosjen e çështjes që të sugjeronte që ajo duhet të ishte trajtuar si person i akuzuar për një 
vepër penale dhe duhet të ishte informuar për të drejtën e saj për të heshtur. Megjithatë, 
gjatë marrjes së sa për herë të dytë në pyetje, deri në atë kohë ajo i ishte nënshtruar një 
“akuze penale” për qëllimet e Nenit 6, ishte detyrë e policisë në rrethanat e rastit ta 
informonte për të drejtën e saj për të heshtur dhe privilegjin kundër vetë inkriminimit. 

271. E drejta e informimit për të drejtat e mbrojtjes parashikohet në instrumente të tjera 
ndërkombëtare. Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Njeriut ka bërë të qartë se e drejta 
për një gjykim të drejtë sipas Nenit 14 të ICCPR përfshin të drejtën për t’u njoftuar 
për të drejtat procedurale, duke përfshirë të drejtën për asistencë ligjore dhe të drejtën 
për të heshtur (shih paragrafët 216-217 më lart). Rregullat e Procedurës dhe Provave 
të TPNJ-së dhe ICTR-së dhe Neni 55 i Statutit të ICC shprehimisht parashikojnë që 
të dyshuarit duhet të njoftohen për të drejtën e tyre për një avokat dhe të drejtën për të 
heshtur (shih paragrafët 218-219 dhe 224 më lart). Rëndësia e njoftimit të të dyshuarve 
për të drejtat e tyre është njohur edhe nga miratimi i Direktivës 2012/13/BE për të 
drejtën e informimit në procedurat penale (shih paragrafët 203-205 më lart). Preambula 
e Direktivës shpjegon se e drejta e informimit për të drejtat procedurale, që rrjedh nga 
praktika gjyqësore e kësaj Gjykate, duhet të përcaktohet qartë. Neni 3 i Direktivës 
kërkon që të dyshuarit të njoftohen për pesë të drejta procedurale, duke përfshirë të 
drejtën për një avokat dhe të drejtën për të heshtur. Paragrafi 21 i Direktivës 2013/48/
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BE mbi qasjen në avokat gjithashtu sqaron se, kur gjatë marrjes në pyetje të policisë, 
një dëshmitar bëhet i dyshuar, marrja në pyetje mund të vazhdojë vetëm pasi të jetë 
njoftuar se ai është i dyshuar dhe është i aftë për të ushtruar plotësisht të drejtën e tij për 
këshillim ligjor. 

272. Konventa ka për qëllim të garantojë të drejtat që janë praktike dhe efektive dhe jo 
teorike dhe iluzore (shih, ndër shumë autoritete të tjera, Salduz, përmendur më lart, § 
51 dhe Dvorski, cituar më lart, § 82). Për të siguruar që mbrojtjet që sigurohen nga e 
drejta për një avokat dhe e drejta për heshtje dhe privilegji kundër vetë inkriminimit 
janë praktike dhe efektive, është e rëndësishme që të dyshuarit të jenë në dijeni të tyre. 
Kjo nënkuptohet nga aplikimi i Gjykatës për standardin “njohje dhe heqje dorë me 
inteligjence” për çdo heqje dorë të supozuar të së drejtës për mbrojtje (shih Dvorski, 
përmendur më lart, § 101). Prandaj, Gjykata konstaton se është e natyrshme në privilegjin 
kundër vetë inkriminimit, të drejtës për heshtje dhe të drejtës për ndihmë juridike që një 
person “i akuzuar për një vepër penale” për qëllimet e Nenit 6 ka të drejtë të njoftohet 
për këto të drejta.

273. Në dritën e natyrës së privilegjit kundër vetë inkriminimit dhe të drejtës së heshtjes, 
Gjykata konsideron se në parim nuk mund të ketë justifikim për dështimin për të njoftuar 
një të dyshuar për këto të drejta. Megjithatë, kur një i dyshuar nuk është njoftuar, gjykata 
duhet të shqyrtojë nëse, pavarësisht nga ky dështim, procedurat në tërësi ishin të drejta 
(shih, për shembull, qasjen e mbajtur në Schmid-Laffer, cituar më lart, §§ 36- 40). Qasja 
e menjëhershme ndaj një avokati të aftë për të siguruar informacion rreth të drejtave 
procedurale ka të ngjarë të parandalojë padrejtësinë që rrjedh nga mungesa e ndonjë 
njoftimi zyrtar të këtyre të drejtave. Megjithatë, kur vonohet qasja në një avokat, nevoja 
që autoritetet hetimore të njoftojnë të dyshuarin për të drejtën e tij për një avokat dhe të 
drejtën e tij për të heshtur dhe privilegjin kundër vetë inkriminimit merr një rëndësi të 
veçantë (shih Brusco, cituar më lart, § 54). Në raste të tilla, dështimi për të njoftuar do ta 
bëjë atë edhe më të vështirë për Qeverinë që të kundërshtojë prezumimin e padrejtësisë 
që lind kur nuk ka arsye bindëse për vonimin e qasjes në këshilla ligjore ose për të 
treguar, madje edhe aty ku ka arsye bindëse për vonesën, se procedurat në tërësi ishin 
të drejta.
(g) Faktorët relevantë për vlerësimin e drejtësisë në process 

274. Duke pasur parasysh faktin se një gjykim penal në përgjithësi përfshin një ndërveprim 
kompleks të aspekteve të ndryshme të procedurës penale, shpesh është artificiale të 
provohet dhe kategorizohet një rast si një që duhet parë nga këndvështrimi i një të drejte 
të veçantë Neni 6 ose një tjetër. Siç është përmendur më lart (shih paragrafin 254), 
ankesat në lidhje me mosrespektimin e të drejtave të shprehura apo të nënkuptuara të 
Nenit 6 në fazën e hetimit në procedurat penale shpesh do të kristalizohen në gjykim, 
kur provat e fituara pranohen. Gjatë shqyrtimit të procedurës në tërësi me qëllim të 
vlerësimit të ndikimit të dështimeve procedurale në fazën paragjyqësore mbi drejtësinë 
e përgjithshme të procedurës penale, lista e mëposhtme jo shteruese e faktorëve, të 
nxjerra nga rasti gjyqësor i Gjykatës, duhet të duhet të merret parasysh:
a. Nëse aplikanti ishte veçanërisht vurnerabël, për shembull, për shkak të moshës ose 

aftësisë mendore të tij.
b. Korniza ligjore që rregullon procedurat paraprake dhe pranueshmëria e provave 

në gjykim, dhe nëse ajo është respektuar; ku zbatohet një rregull përjashtimi, është 
veçanërisht e pamundur që procedurat në tërësi të konsiderohen të padrejta.

c. Nëse aplikanti ka pasur mundësinë të kundërshtojë vërtetësinë e provave dhe të 
kundërshtojë përdorimin e tyre.
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d. Cilësia e provave dhe rrethanat në të cilat janë marrë, dyshojnë në besueshmërinë 
ose saktësinë e tyre, duke marrë parasysh shkallën dhe natyrën e çdo shtrëngimi.

e. Kur dëshmia është marrë në mënyrë të paligjshme, paligjshmëria në fjalë dhe, kur 
rrjedh nga një shkelje e një Neni tjetër të Konventës, gjetja e natyrës së shkeljes.

f. Në rastin e një deklarate, natyra e deklaratës dhe a është vonuar ose modifikuar 
menjëherë.

g. Përdorimi në të cilin u vendos prova dhe në veçanti nëse provat formuan një pjesë 
integrale ose të rëndësishme të provave provuese mbi të cilat bazohet dënimi dhe 
forcën e provave të tjera në këtë rast.

h. Nëse vlerësimi i fajit është kryer nga gjyqtarë profesionistë ose juristë porotë, dhe 
në rastin e këtij të fundit përmbajtja e çdo drejtimi të jurisë.

i. Pesha e interesit publik në hetimin dhe dënimin e veprës penale në fjalë.
j. Masat e tjera përkatëse procedurale të parashikuara nga ligji dhe praktika e 

brendshme.
2. Aplikimi i parimeve të përgjithshme në faktet e çështjes 
(a) Tre aplkantët e parë

275. Tre aplikantët e parë ankohen se janë intervistuar pa pasur akses në një avokat dhe se 
deklaratat që ata bënë u pranuan si prova kundër tyre. Nuk ka dyshim se në kohën e 
intervistave të tyre të sigurisë ata ishin subjekt i një “akuze penale” brenda kuptimit të 
Nenit 6 të Konventës. Siç është cekur më lart, Gjykata është e detyruar të vendosë nëse 
ka arsye bindëse për kufizimet e përkohshme të qasjes së kërkuesve në këshilla ligjore 
përpara se të vlerësojë nëse pranimi i komenteve të bëra gjatë intervistave të sigurisë ka 
bërë që procedura penale në tërësi të jetë e padrejtë. 
(i) Arsyet bindëse

276. Qeveria argumentoi se shkaqet bindëse për shtyrjen e këshillave ligjore u ngritën nga 
potenciali për humbjen e jetës në një shkallë të madhe, nevoja urgjente për të marrë 
informacion mbi sulmet e planifikuara dhe kufizimet e rënda praktike nën të cilat policia 
po vepronte. Gjykata ka pranuar më lart se arsyet bindëse mund të ekzistojnë kur një 
nevojë urgjente për të shmangur pasojat serioze negative për jetën, lirinë ose integritetin 
fizik është bërë në mënyrë bindëse (shih paragrafin 259 më lart). Nuk ka asnjë dyshim se 
një nevojë e tillë ka ekzistuar në kohën kur u kryen intervistat e sigurisë të tre aplikuesve 
të parë. Në sulmet vetëvrasëse në tre trena nëntokë dhe një autobus dy javë më parë, 
pesëdhjetë e dy vetë u vranë dhe një numër i panumërt u plagosën. Kur tre aplikantët e 
parë dhe z. Osman shpërthyen pajisjet e tyre më 21 korrik, përsëri në tre trena nëntokë 
dhe një autobus, ishte e pashmangshme që policia të arrinte në përfundimin se Mbretëria 
e Bashkuar ishte bërë objekt i një valë sulmesh terroriste. Ata kishin çdo arsye të 
supozonin se komploti ishte një përpjekje për të përsëritur ngjarjet e 7 korrikut dhe se 
fakti që bombat nuk kishin shpërthyer ishte thjesht një rastësi. Dështimi i shpërthimit të 
bombave nënkuptonte se autorët e sulmit ishin ende në liri dhe ishin të lirë të shpërthyenin 
bomba të tjera, ndoshta me sukses. Siç shpjegoi kryeinspektori McKenna, zbulimi i një 
bombe të pestë, të pa shpërthyer dy ditë pas sulmeve, si dhe rikuperimi i një sasi të 
madhe të kimikateve në një adresë të lidhur me të dyshuarit i dhanë besim të mëtejshëm 
kësaj frike shumë reale (shih paragrafin 66 më lart). Policia po vepronte nën një presion 
të madh dhe përparësia e tyre kryesore ishte, siç duhet, që të merrte informacion urgjent 
për çdo sulm të planifikuar dhe identitetin e atyre që potencialisht përfshiheshin në 
komplot. Gjykata konstaton se Qeveria në mënyrë të bindur ka demonstruar në rastin e 
tre aplikantëve të parë ekzistencën e një nevoje urgjente për të shmangur pasojat serioze 
negative për jetën dhe integritetin fizik të publikut.
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277. Megjithatë, siç është përmendur në paragrafin 258 më lart, ekzistenca e rrethanave të 
jashtëzakonshme që përmbushin kërkesat thelbësore të arsyeve bindëse nuk siguron 
automatikisht arsyetim adekuat për kufizimin e qasjes së të dyshuarve në këshilla 
ligjore. Faktorë të tjerë që duhet të merren parasysh përfshijnë nëse ekziston një 
bazë për kufizimin në ligjin vendas, nëse kufizimi bazohej në një vlerësim individual 
të rrethanave të veçanta të rastit dhe nëse kufizimi ishte i përkohshëm në natyrë. 
Në çështjen e tre aplikantëve të parë, ekzistonte një kornizë e qartë, e përcaktuar në 
legjislacion, që rregullonte rrethanat në të cilat mund të kufizohej qasja në këshillat 
ligjore për të dyshuarit dhe që ofronte udhëzime të rëndësishme për vendimmarrjen 
operacionale (shih paragrafin 186-198 lart). Legjislacioni parashikonte se kufizimet për 
ndihmën juridike duhej të përfundonin sapo rrethanat që justifikonin ato të pushonin së 
ekzistuari (shih paragrafin 196 më lart). Kufizimet i’u nënshtruan tej një afati të rreptë 
kohor prej dyzet e tetë orësh (shih paragrafin 198 më lart). Një vendim individual për 
të kufizuar secilën prej të drejtës së aplikantëve për këshilla ligjore është marrë nga 
një zyrtar i lartë i policisë bazuar në faktet specifike të rasteve të tyre dhe arsyet për 
vendimin janë regjistruar. Është e qartë nga arsyet e dhëna se autorizimi është bërë 
në përputhje me kornizën legjislative dhe se të drejtat e procedurës së ankuesve janë 
marrë parasysh (shih paragrafët 28, 43 dhe 51 më lart). Vendimi për të kufizuar këshilla 
juridike u shqyrtua më pas nga gjyqtari i procedurës dhe nga Gjykata e Apelit (shih 
paragrafët 68-95 dhe 122-136 më lart). 

278. Është e vërtetë se gjyqtari i procedurës konstatoi në rastin e z. Ibrahim se ai mund të 
ishte lejuar të fliste me avokatin e tij me telefon dhe se në këtë rast atij gabimisht i 
ishte mohuar qasja në avokatin e tij (shih paragrafin 81 më lart). Megjithatë, është e 
rëndësishme të vendosni këtë gjetje në kontekst. Janë arrestuar tetëmbëdhjetë të burgosur 
në lidhje me bombardimet e tentuara dhe të mbajtur në të njëjtin stacion policor si z. 
Ibrahim, të gjithë të cilët duhej të paraburgosen veçmas për të shmangur komunikimin 
dhe ndërthurjen e prishjes se provave mjeko ligjore (shih paragrafët 71 dhe 80 më lart). 
Mundësia e kufizimit të qasjes në këshilla ligjore në rrethana të jashtëzakonshme të tilla 
si ato që dalin në këtë rast i njeh kushtet unike dhe shumë të vështira. Nuk është për 
t’u habitur që në një situatë të tillë të lartë intensiteti, mund të ndodhë një “dobësim i 
komunikimeve” të parëndësishme. Në rrethanat e jashtëzakonshme me të cilat policia në 
Londër u përball në korrik 2005, ishte e përshtatshme që ata të përqendronin vëmendjen 
dhe burimet maksimale në hetimet dhe intervistat dhe nuk mund të kritikoheshin për 
mosrespektimin e një mundësie të vogël në të cilën një dhoma e konsultimit me një prizë 
telefonike ishte e disponueshme dhe në të cilën z. Ibrahim mundi, pra, t’i ishte dhënë 
qasje në një avokat me telefon. 

279. Në përfundim, Gjykata është e bindur se Qeveria ka demonstruar bindshëm se ka pasur 
arsye bindëse për kufizimet e përkohshme në të drejtën e tre aplikantëve të parë për 
këshillim ligjor.
(ii) Drejtësia e procedurës në tërësi 

280. Gjykata rikujton se në rastin e z. Omar, qasja në këshilla ligjore u vonua për pak më 
shumë se tetë orë, gjatë së cilës kohë ai u mor në pyetje për një total prej rreth tre orësh. 
Qasja e zotit Ibrahim në këshilla ligjore u shty për rreth shtatë orë dhe ai u mor në 
pyetje gjatë asaj kohe për rreth gjysmë ore. Qasja e zotit Mohammed në këshilla ligjore 
u vonua për rreth katër orë, gjatë së cilës kohë u zhvilluan tetë minuta hetim. I takon 
Gjykatës që të shqyrtojë tërësinë e procedurës penale në lidhje me tre aplikantët e parë 
për të përcaktuar nëse, pavarësisht nga vonesat në ofrimin e ndihmës juridike, ato ishin 
të drejta, sipas kuptimit të Nenit 6 § 1. 
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281. Së pari, siç u përmend më lart, mundësia e kufizimit të qasjes në këshilla ligjore u 
parashikua në ligj (shih paragrafin 277 më lart) dhe pavarësisht nga presionet nën të cilat 
policia po vepronte, përveç gabimeve në lidhje me vërejtjet e gabuara (shih paragrafët 
34, 45, 54, 79, 82 dhe 84 dhe më lart), policia respektoi në mënyrë strikte kornizën 
legjislative e cila rregullonte se si duhej të kryenin hetimet e tyre. Më tej, qëllimi i 
intervistave të sigurisë - për të marrë informacionin e nevojshëm për të mbrojtur 
publikun - u vërejt në mënyrë strikte në rastet e tre aplikantëve të parë. Siç vuri në dukje 
gjyqtari hetues, duke vënë në dyshim z. Omar, oficerët e policisë të përqëndruar në të 
gjitha çështjet që mund të kishin zbuluar informata relevante për t’i ndihmuar ata për 
të gjetur njerëz ose sende që mund të paraqesin rrezik për publikun. Nuk kishte pasur 
asnjë sugjerim në gjykim nga ata që vepronin për z. Omar se policia kishte tejkaluar 
kërkesat e asaj që ishte e nevojshme ose se linjat e pyetjeve nuk kishin qenë relevante 
për çështjet e sigurisë publike (shih paragrafin 70 më lart). Në lidhje me z. Ibrahim, 
gjyqtari konsideron se pyetjet e parashtruara nuk shkuan përtej pyetjeve të ligjshme për 
qëllime sigurie dhe sa i përket z. Mohammed, ai gjeti se pyetja nuk tejkalonte kufijtë 
legjitimë apo qëllimin e një interviste sigurie dhe ishte e fokusuar dhe e përshtatshme 
(shih paragrafët 82 dhe 84 më lart). Asnjë nga këto gjetje nuk është i diskutueshëm para 
kësaj Gjykate. Gjithashtu vlen të përmendet se aplikantët ishin arrestuar zyrtarisht dhe 
ishin të informuar për të drejtën e tyre për heshtje dhe për të drejtën e tyre për këshillim 
ligjor. Ata u kishin thënë gjithashtu arsyet për vendimin për të kufizuar qasjen e tyre në 
këshilla ligjore. 

282. Pranueshmëria e provave në gjykim ishte rregulluar nga Neni 78 i APKE-së, i cili i lejo 
gjyqtarët të refuzojë të pranojë prova nëse pranimi i tyre do të kishte një efekt të kundërt 
në drejtësinë e procedurës (shih paragrafin 201 më lart). Aplikantët kanë kundërshtuar 
në mënyrë të rregullt pranueshmërinë e dëshmive të intervistës së sigurisë në bazë të 
moskërkimit të këshillave ligjore dhe administrimit të paralajmërimeve të gabuara, duke 
u thirrur në nenin 78 të APKE-së. Ndërsa z. Ibrahim dhe z. Mohammed kontestuan 
autorizimin për të kufizuar këshilla juridike, z. Omar pranoi se policia kishte arsye të 
mira për të vendosur të mbante intervista të sigurisë në rastin e tij dhe se intervistat 
ishin kryer në mënyrë të drejtë (shih paragrafët 64-65 dhe 69- 70 më lart). Një gjykim 
i rëndë, ose “gjykimi brenda një gjykimi”, u zhvillua para gjykatësit të procedurës në 
mënyrë që ankesat e ankuesve të shqyrtohen në tërësi. Në seancën dëgjimore, aplikantët 
ishin në gjendje të paraqesin dëshmi për rrethanat e marrjes në pyetje. Në dritën e 
faktit se z. Omar nuk e sfidoi vetë intervistat e sigurisë, provat e procesit të intervistës 
së sigurisë në rastin e tij u morën si të lexuara. Megjithatë, u dëgjua prova verbale 
lidhur me vendimin për të autorizuar intervistat e sigurisë në rastet e z. Ibrahim dhe z. 
Mohammed (shih paragrafin 67 më lart). Të tre aplikantët përfaqësoheshin nga avokatët 
të cilët ishin në gjendje të bënin parashtresa për drejtësinë e pranimit të provave të 
intervistës së sigurisë. Në një vendim të detajuar dhe gjithëpërfshirës, gjyqtari gjykues 
shqyrtoi rrethanat që mbizotëronin në stacionin policor, rrethanat specifike të arrestimit 
dhe marrjes në pyetje të secilit aplikant dhe ndikimin e kufizimit të këshillave ligjore për 
secilin aplikant. Ai dha arsye të qarta për gjetjet e tij se kufizimet ishin të justifikuara dhe 
se ato nuk rezultonin në ndonjë padrejtësi. Ai gjithashtu shqyrtoi në detaje argumentet 
e ankuesve lidhur me administrimin e paralajmërimeve të gabuara dhe shpjegoi pse ai 
ishte i mendimit se kjo nuk kishte çuar në asnjë padrejtësi materiale (shih paragrafët 
68-95 më lart).

283. Më tej, vendimi që deklaratat ishin të pranueshme nuk i pengonin aplikantët që të 
sfidonin deklaratat në gjykim. Të tre aplikantët ishin në gjendje të merrnin qëndrim 
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dhe, përsëri, të paraqesin dëshmi lidhur me rrethanat e pyetjeve të tyre, t’i thërrasin 
dëshmitarët, të bëjnë parashtresa përmes avokatit të tyre për padrejtësinë e supozuar të 
vonimit të qasjes së tyre në këshilla ligjore dhe të ftojë jurinë për të mos marrë parasysh 
deklaratat e tyre. Veçanërisht, ishte gjithashtu e hapur për ta për të shpjeguar pse ata 
kishin thënë gënjeshtra gjatë intervistave të sigurisë; në të vërtetë, të tre aplikantët 
ofruan një shpjegim për sjelljen e tyre (shih paragrafët 102-104 më lart). 

284. Aplikantët më pas ishin në gjendje të bënin dhe bënë paraqitjet e tyre në favor të 
përjashtimit të provave përsëri në Gjykatën e Apelit, në mbështetje të argumentit të tyre 
se pranimi i provave e kishte bërë gjykimin të padrejtë dhe se dënimet e tyre duhet të 
shuhen. Gjykata e Apelit rishqyrtoi me kujdes qasjen e gjyqtarit hetues për pranimin e 
provave dhe konstatoi se ushtrimi i lirisë së tij ishte plotësisht i informuar dhe i njohur 
me akuzën specifike. Ishte e kënaqur që ai i ishte drejtuar me kujdes çështjeve relevante 
(shih paragrafët 122-136 më lart).

285. Sa i përket cilësisë së provave dhe rrethanave në të cilat janë marrë, të tre aplikantët tani 
tregojnë për detyrimin e supozuar të natyrshëm në administrimin e gabuar të kujdesit 
të ri. Vlen të përmendet se z. Omar nuk ka bërë asnjë argument të tillë në këtë situatë 
(shih paragrafët 65 dhe 69-70 më lart). Është gjithashtu e rëndësishme, në rastin e tij, 
që në momentin kur është dhënë kujdes i gabuar, në fillim të intervistës së sigurisë D, ai 
ishte intervistuar tri herë pas administrimit të kujdesit të duhur. Në intervistën e sigurisë 
D, ai dha përgjigje në përputhje me përgjigjet e tij të mëparshme dhe nuk ka asgjë që të 
sugjerojë se administrimi i kujdesit të stilit të ri e detyroi atë të vepronte ndryshe gjatë 
asaj interviste. Në intervistën e tij të fundit të sigurisë, u administrua përsëri kujdesi 
i duhur dhe, përsëri, z. Omar u përgjigj pyetjeve të policisë në të njëjtën mënyrë si 
gjatë intervistave të mëparshme të sigurisë (shih paragrafët 30-31 dhe 34-36 më lart). 
Argumenti i tij se kujdesi i ri ka rezultuar në një shkallë shtrëngimi ose detyrimi është 
mohuar tërësisht nga faktet e rastit të tij. 

286. Dy aplikantët e tjerë u intervistuan vetëm një herë, nën kujdesin e ri të stilit të 
administruar gabimisht (shih paragrafët 45 dhe 54 më lart). Në aspektin praktik, pasoja 
e administrimit të kujdesit të gabuar ishte se atyre u është thënë gabimisht se mund të 
dëmtonin mbrojtjen e tyre nëse nuk përmendnin kur u pyetën diçka që ata më vonë e 
mbështetesnin në gjykatë. Ashtu si me paralajmërimin e vjetër, u thuhej gjithashtu se 
nuk kishin për të thënë asgjë dhe se çdo gjë që ata thoshin mund të merrej si provë 
në gjykim. Kështu duhet të ishte e qartë për të dy aplikantët që nga momenti i fillimit 
të intervistave, që ata nuk ishin të detyruar të flisnin me policinë dhe se çdo gjë që 
ata zgjodhën të thoshin, duke përfshirë gënjeshtra, mund të përdoret kundër tyre në 
gjykim. Tani nuk është e hapur për ata që të argumentojnë se u janë përgjigjur pyetjeve 
të policisë në pa dijeni për faktin se përgjigjet e tyre mund të pranohen në gjykim. 
Pyetja mbetet nëse elementi shtesë i kujdesit të ri, domethënë paralajmërimi se mund 
të dëmtojë mbrojtjen e tyre nëse nuk përmendën kur pyeten për diçka për të cilën më 
vonë u mbështetën në gjykatë, vetë i detyruan të tregonin gënjeshtra në intervistat e 
tyre. Gjykata e konsideron këtë argument si të papërshtatshëm. Duke pasur parasysh dy 
elementët e tjerë të kujdesit të administruar, domethënë njoftimin se ata kishin të drejtën 
e heshtjes dhe paralajmërimin se çdo gjë që ata thoshin mund të përdoreshin si dëshmi 
kundër tyre, ata ishin të vetëdijshëm se çdo paragjykim i mundshëm shmanget duke 
zgjedhur të mos mbetet heshtja duhej të peshonte kundër paragjykimit të pashmangshëm 
ndaj mbrojtjes së tyre që do të shkaktohej nga pranimi i gënjeshtrave të tyre në gjykim. 
Siç theksoi gjyqtari i hetimit, analiza e tij për paanësinë e pranimit të deklaratave mund 
të ketë qenë ndryshe, meqë aplikantët në fakt ishin inkriminuar duke thënë të vërtetën në 
përgjigje të pyetjeve të paraqitura nga policia (shih paragrafin 88 më lart). 
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287. Është gjithashtu e rëndësishme që deklaratat të ishin marrë me ligj pas zbatimit të 
kujdesshëm të kuadrit ligjor në fuqi. Përveç administrimit të gabuar të kujdesit, ndikimi 
i të cilit është shqyrtuar më lart, nuk kishte defekte në procedurat paraprake. Edhe pas 
marrjes së këshillave ligjore, aplikantët nuk e zbuluan atë që ata më vonë pretenduan 
në gjyq, ishte mbrojtja e tyre e vërtetë, domethënë se ata kishin shpërthyer bomba si një 
mashtrim politik. Në të vërtetë, kjo mbrojtje nuk u zbulua deri në paraqitjen e deklaratave 
të tyre të mbrojtjes në shtator 2006, mbi një vit më vonë (shih paragrafët 58-60 më lart). 

288. Sa i përket rëndësisë së provave të intervistës së sigurisë, gjyqtari hetues vuri në dukje në 
përfundim të vendimit të tij paraprak se ai ishte potencialisht i rëndësishëm për çështjen 
në gjykim, domethënë nëse mbrojtjet ndaj rengeve ishin ndoshta të vërteta. Provat nuk 
ishin “të kufizuara ose të parëndësishme” (shih paragrafin 95 më lart). Gjykata e Apelit, 
nga ana e saj, vërejti në fillim të gjykimit të saj se të dhënat e intervistave të policisë ishin 
të mjaftueshme, në vlerësimin e tyre, për të minuar plotësisht “mbrojtjen” e kërkuesve 
(shih paragrafin 126 më lart). Megjithatë, duhet pasur parasysh konteksti në të cilin 
janë bërë këto komente të veçanta. Gjatë zgjidhjes së çështjeve rreth pranueshmërisë 
së deklaratave, gjyqtari i procedurës dhe Gjykata e Apelit po e merrnin këtë dëshmi në 
mënyrë të izoluar. Në gjykim, nga ana tjetër, deklaratat ishin thjesht një element i një 
çështjeje të konsiderueshme të prokurorisë kundër aplikantëve. Kishte prova bindëse 
shkencore për ndërtimin e bombave. Ajo tregoi se ato përmbanin peroksid hidrogjeni 
në një përqendrim të konsiderueshëm më të lartë se përqendrimi i disponueshëm për 
publikun. Kishte dëshmi se aplikantët dhe bashkëpjesëtarët e tyre kishin blerë një sasi 
të madhe të peroksidit të hidrogjenit gjatë tre muajve që çuan në sulmet dhe kishin 
rritur me dorë përqendrimin. Një numër i shisheve të zbrazëta kishin shënime mbi ato 
të cilat Prokuroria pretendonte se ishin dëshmi se aplikantët besonin se ishte arritur një 
përqendrim i peroksidit të hidrogjenit të mjaftueshëm për të shkaktuar shpërthimin (shih 
paragrafin 97 më lart). Gjykata e Apelit vuri në dukje se një pjesë e konsiderueshme e 
gjykimit u mor nga përpjekjet e ankuesve për të shpjeguar këtë “dëshmi vendimtare” 
(shih paragrafin 125 më lart).

289. Përballë dëshmive të tilla të mëdha, nuk është për t’u habitur që çështja e prokurorisë 
që ankuesit kishin rritur përqendrimin e peroksidit të hidrogjenit nuk u kundërshtua 
nga mbrojtja. Megjithatë, ankuesit pretendonin se kishin hedhur më vonë peroksid 
hidrogjeni për të siguruar që nuk do të shpërthente. Siç ka komentuar Gjykata e Apelit, 
aplikantët nuk kanë shpjeguar pse ata ishin angazhuar në një punë kaq të rëndë për të 
rritur përqendrimin e peroksidit të hidrogjenit në qoftë se nuk kishte asnjë qëllim që 
pajisjet të shpërthejnë (shih paragrafin 125 më lart). Ata gjithashtu nuk shpjeguan pse 
ata kishin rritur përqendrimin dhe pastaj e kishin holluar përsëri duke e ulur atë. Në 
përgjigje të pretendimit të mbrojtjes se përqendrimi ishte zvogëluar, eksperti shkencor i 
prokurorisë dha dëshmi për përbërjen e izotopit të ujit të rubinetit në Londër, i cili tregoi 
se nuk ishte e mundur që peroksidi i hidrogjenit të gjetur në pajisje të ishte zhdukur në 
këtë mënyrë. Eksperti i mbrojtjes nuk e kundërshtoi këtë përfundim dhe mbrojtja nuk 
ofroi ndonjë sqarim alternativ (shih paragrafin 98 më lart).

290. Dëshmia u drejtua gjithashtu në predhën që ishte bashkangjitur në pjesën e jashtme të 
tubave plastike që mbanin peroksid hidrogjeni. Kjo, sipas prokurorisë, kishte për qëllim 
të rriste fragmentimin pas shpërthimit dhe të maksimizonte plagët dhe ishte krejtësisht 
e panevojshme nëse bombat ishin menduar thjesht si mashtrim (shih paragrafin 97 
më lart). Siç ka gjetur Gjykata e Apelit, i vetmja shpjegim i arsyeshëm për shtimin e 
predhave ishte se kishte për qëllim që bomba të shpërthente (shih paragrafin 125 më 
lart). 
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291. Përveç provave shkencore, kishte prova të gjera të materialit ekstremist që u gjetën 
në rezidencat e z. Omar dhe z. Osman. Dëshmitë u drejtuan nga raste kur z. Omar 
kishte shprehur pikëpamjet e tij ekstremiste në praninë e të tjerëve ose në publik. Kishte 
dëshmi se z. Ibrahim ka folur për trajnimin e xhihadit dhe në fakt kishte shkuar në 
xhihad në fund të vitit 2004 (shih paragrafin 96 më lart). Ka pasur dëshmi për një tablo të 
videokamerës të gjetur në rezidencën e zotit Mohammed, të cilin prokuroria pretendonte 
se ishte përdorur për të filmuar një video vetëvrasëse në shtëpinë e tij, megjithëse 
asnjë video më vonë nuk ishte gjetur. Gjithashtu ishin paraqitur në prova një shkrim i 
dyshuar për vetëvrasje i shkruar nga z. Mohammed për familjen e tij. Një numër i madh 
i provave të telefonit dhe CCTV u pranua dhe tregoi kontakte të gjera midis burrave 
nga marsi i vitit 2005 e tutje. Së fundi, dëshmia u dëgjua nga dëshmitarët e pranishëm 
kur pajisjet u shpërthyen në lidhje me sjelljen e aplikantëve pas shpërthimit të bombave 
(shih paragrafin 99 më lart). 

292. Në përmbledhjen e tij me jurinë e përshkruar më vonë nga Gjykata e Apelit si “produkt 
karakteristik i përpikmërisë dhe saktësisë”, gjyqtari hetues përmblodhi në mënyrë të 
hollësishme provat e prokurorisë dhe të mbrojtjes dhe drejtoi me kujdes jurinë për çështjet 
e së drejtës (shih paragrafët 106-118 dhe 127 më lart). Ai përcaktoi hollësisht rrethanat 
e arrestimeve dhe intervistave të secilit prej aplikantëve, duke përfshirë përmbajtjen e 
intervistave dhe shpjegimet e aplikantëve për gënjeshtrat që kishin thënë. Ai gjithashtu 
përmblodhi provat e gjera dhe provat e mbrojtjes në këtë rast. Ai udhëzoi shprehimisht 
jurinë që të merrte parasysh kur shqyrtoi gënjeshtrat e dhëna nga kërkuesit se ishin 
marrë në pyetje para se të kishin qasje në këshilla ligjore. Ai shpjegoi se kjo ishte një e 
drejtë që normalisht u ofrohet të dyshuarve. Ai dha shembuj të këshillave që mund të 
jepeshin nga një avokat dhe që mund t’i bindnin aplikantët për të vepruar ndryshe. Ai më 
tej i udhëzoi jurisë të mbante në konsideratë që ishin përdorur paralajmërime të pasakta 
(shih paragrafët 74, 79, 82 dhe 107 më lart), duke shpjeguar se kjo ishte potencialisht 
konfuze për aplikantët dhe mund të ketë vënë presion të papërshtatshëm mbi ta për 
të folur. Ai vuri në dukje, megjithatë, se ata nuk ishin në fakt duke u bërë presion në 
zbulimin e ndonjë gjëje të mbështetur në gjykim por kishte gënjyer. Ai i udhëzoi anëtarët 
e jurisë që nëse nuk ishin të sigurt se secili aplikant kishte gënjyer qëllimisht, ata duhej 
t’i shpërfillnin gënjeshtrat. Nëse, nga ana tjetër, ata ishin të bindur se gënjeshtrat ishin 
të qëllimshme, ata duhej të shqyrtonin pse kërkuesi kishte gënjyer. Gjykatësi u shpjegoi 
atyre se fakti i thjeshtë se një i pandehur kishte gënjyer nuk ishte në vetvete prova e fajit, 
pasi ai mund të kishte gënjyer për shumë arsye, ndoshta të pafajshme. Ai i kujtoi ata se 
aplikantët kishin parashtruar një sërë arsyesh përse ata kishin gënjyer dhe u kishin thënë 
anëtarëve të jurisë që nëse do të ishin të kënaqur që kishte një shpjegim të pafajshëm 
për gënjeshtrat, atëherë nuk duhet të merren parasysh këto gënjeshtra. Gënjeshtrat mund 
të përdoreshin vetëm si dëshmi për të mbështetur rastet e prokurorisë nëse juria ishte 
e sigurtë se aplikantët nuk kishin gënjyer për arsye të pafajshme. Gjykatësi gjithashtu 
theksoi se jurisë nuk i ishte lejuar ta mbante atë kundër aplikantëve se ata nuk kishin 
përmendur në intervistat e sigurisë çështjet në të cilat ata mbështeteshin në gjykatë. 
Përsëri, ai u kujtoi atyre se këshilla ligjore u ishte mohuar atyre para intervistave të 
sigurisë. Ai më tej udhëzoi jurinë që të mbante mend lidhur me z. Ibrahim se ai ishte 
mohuar gabimisht këshillën ligjore me telefon përpara intervistës së tij të sigurisë. 

293. Së fundmi, nuk mund të ketë dyshim se ka pasur një interes të fortë publik për hetimin dhe 
ndëshkimin e veprave penale në fjalë. Sulmet terroriste pa dallim janë, nga vetë natyra e 
tyre, që synojnë të godasin frikën në zemrat e civilëve të pafajshëm, të shkaktojnë kaos 
dhe panik dhe të prishin funksionimin e duhur të jetës së përditshme. Në rrethana të tilla, 
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kërcënimet ndaj jetës njerëzore, lirisë dhe dinjitetit lindin jo vetëm nga veprimet e vetë 
terroristëve, por gjithashtu mund të lindin nga reagimi i autoriteteve përballë kërcënimeve 
të tilla. Praktika gjyqësore e Gjykatës në vitet e fundit dëshmon për vështirësitë e pajtimit 
të të drejtave individuale të njeriut dhe interesit publik në kontekstin e terrorizmit (shih, 
për shembull, Saadi k. Italisë [DhM], Nr. 37201/06, KEDNJ 2008 dhe A. dhe të tjerët k. 
Mbretërisë së Bashkuar [DhM], Nr. 3455/05, KEDNJ 2009 dhe Nada k. Zvicrës [DhM], 
Nr.10593 / 2008, GJEDNJ 2012). Këto kërkesa të shumta, duke vënë në pikëpyetje aspektet 
e reagimit të policisë ndaj një sulmi terrorist, vërtetojnë tendencën që sulmet e tilla vënë 
në funksionimin normal të një shoqërie demokratike. Interesi publik në parandalimin dhe 
ndëshkimin e sulmeve terroriste të kësaj shkalle, që përfshin një konspiracion në shkallë 
të gjerë për të vrarë qytetarët e zakonshëm që shkojnë në jetën e tyre të përditshme, është 
me natyrë më bindëse.

294. Në përfundim, Gjykata është e bindur se pavarësisht nga vonesa në dhënien e tre 
aplikantëve të parë qasje në këshilla juridike dhe pranimi në gjykim të deklaratave të 
bëra në mungesë të këshillave ligjore, procedurat në tërësi në lidhje me secilin aplikant 
ishin të drejta. Prandaj nuk ka pasur shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) të Konventës. 
(b) Aplikanti i katërt

295. Kërkuesi i katërt u ankua se deklarata vetë-inkriminuese që ai bëri si dëshmitar dhe 
për këtë arsye pa u njoftuar për privilegjin e tij kundër vetë-inkriminimit ose që u ishte 
ofruar qasje në avokat, u pranua në gjyqin e tij. 

296. Gjykata duhet së pari të përcaktojë se kur garancitë e Nenit 6 bëhen të zbatueshme 
në rastin e ankuesit të katërt. Ndryshe nga tre aplikantët e parë, të cilët u arrestuan 
menjëherë, ai u kontaktua nga policia si një dëshmitar i mundshëm dhe u ftua për t’i 
shoqëruar ata në stacionin e policisë për të ndihmuar në hetimin e tyre (shih paragrafin 
139 më lart). Gjykata pranon se në atë fazë policia nuk e dyshonte atë për përfshirje në një 
vepër penale dhe se ai nuk mund të pretendonte se ishte prekur ndjeshëm nga veprimet 
e ndërmarra si rezultat i dyshimit ndaj tij (shih paragrafin 249 më lart). Megjithatë, gjatë 
intervistës së dëshmitarit, aplikanti i katërt filloi të inkriminonte veten dhe punonjësit 
e policisë që kryenin intervistën e pezulluan atë për të kërkuar udhëzime nga eprori i 
tyre. Gjykata është e bindur se, në atë pikë, dyshimi se i akuzuari i katërt kishte kryer 
një vepër penale ishte kristalizuar, kështu që që nga ky moment e tutje situata e tij ishte 
ndikuar në masë të madhe nga veprimet e policisë dhe për këtë arsye i ishte nënshtruar 
një “akuze penale” brenda kuptimit autonom të Nenit 6 të Konventës.

297. Prandaj, Gjykata duhet të vendosë nëse ka arsye bindëse për kufizimin e qasjes së 
kërkuesit të katërt në këshilla juridike para se të vlerësojë nëse pranimi i deklaratës së 
dëshmitarit të tij e ka bërë procedurën penale në tërësi të padrejtë.
(i) Arsyet bindëse

298. Ashtu si me tre aplikantët e parë, qeveria u mbështet në rrethanat e jashtëzakonshme 
që mbizotëronin në korrik 2005, duke qenë se përbënin arsye bindëse për të justifikuar 
kufizimin e qasjes së ankuesit të katërt në një avokat. Gjykata ka pranuar, në shqyrtimin 
e çështjes së tre aplikantëve të parë, se në kohën përkatëse ka pasur nevojë urgjente 
për të shmangur pasoja serioze negative për jetën, lirinë ose integritetin fizik, të cilat 
përbënin arsye bindëse për kufizimin e qasjes në këshilla ligjore në rastet e tyre (shih 
paragrafët 276-279 më lart). Pyetja është nëse këto rrethana të jashtëzakonshme ishin të 
mjaftueshme për të përbërë arsye bindëse në rastin e aplikantit të katërt për të vazhduar 
me intervistën e tij pa e njoftuar atë ose duke e informuar atë për të drejtën e tij për 
këshillim ligjor.

299. Qeveria nuk diskutoi që parashtruesi i katërt duhet të ishte paralajmëruar në momentin 
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kur intervista e tij u pezullua përkohësisht për udhëzime të mëtejshme (shih paragrafin 
246 më lart). Kodi i zbatueshëm i praktikës bëri të qartë se kur gjatë marrjes në pyetje 
të përgjigjeve u dha arsye për dyshimin se personi kishte kryer një vepër penale, duhej 
administruar një kujdes para se të bëheshin pyetje të mëtejshme (shih paragrafin 181 
më lart). Është e rëndësishme që pasoja e këtij mosveprimi ishte se aplikanti i katërt 
ishte mashtruar për të drejtat e tij procedurale. Mundësia e mohimit të një të dyshuari 
të drejtave procedurale të garantuara me kod duke refuzuar të ndryshojë statusin e 
tij formal kur një ndryshim i tillë ishte bërë i përshtatshëm nuk ishte përcaktuar në 
ligjin e brendshëm. Prandaj, nuk kishte dispozita ligjore që udhëzonin vendimmarrjen 
operacionale duke sqaruar se si duhet të ushtrohej ndonjë diskrecion ose të përdorej 
që t’i nënshtroheshin të drejtave individuale të Nenit 6. Vlen të theksohet gjithashtu se 
ekziston mundësia që kuadri ligjor të vendoset për të vonuar qasjen në këshillat ligjore 
për të dyshuarit të cilët ishin paralajmëruar formalisht (shih paragrafët 189-190, 194 
dhe 196-198 më lart). Kjo kornizë ligjore u aplikua për tre aplikantët e parë dhe mund 
të zbatohej në mënyrë të barabartë në rastin e ankuesit të katërt në qoftë se oficeri i lartë 
i policisë kishte parë se një intervistë urgjente policore pa pasur qasje paraprake në 
këshilla ligjore ishte e nevojshme. Një vendim i tillë do të ishte regjistruar me shkrim. 
Në të kundërt, vendimi për të mos arrestuar kërkuesin e katërt, por për të vazhduar ta 
marrë në pyetje si dëshmitar, nuk është regjistruar dhe arsyet specifike për të, përfshirë 
ndonjë dëshmi se të drejtat e tij procedurale në fakt janë marrë parasysh, nuk mund të 
jetë subjekt i shqyrtimit ex post facto nga gjykatat vendase ose nga kjo Gjykatë.

300. Në dritën e sa më sipër, Gjykata konstaton se Qeveria nuk ka demonstruar në mënyrë 
bindëse, në bazë të provave të njëkohshme, ekzistencën e arsyeve bindëse në rastin e 
ankuesit të katërt, duke marrë parasysh mungesën e plotë të ndonjë kuadri ligjor që i 
mundëson policisë të veprojnë ashtu siç bënë, mungesa e një përcaktimi individual dhe 
të regjistruar, në bazë të dispozitave të zbatueshme të së drejtës vendase, nëse do të 
kufizonte qasjen e tij në këshilla ligjore dhe, e rëndësishmja, vendimi i qëllimshëm nga 
policia për të mos njoftuar aplikantin e katërt për të drejtën e tij për të heshtur. 
(ii) Drejtësia e procedurave në tërësi 

301. Është detyrë e Gjykatës që të shqyrtojë procedurën penale në lidhje me aplikantin e 
katërt si tërësi me qëllim të përcaktimit nëse ato ishin të drejta, në kuptim të nenit 6 § 1. 
Megjithatë, siç u përmend më sipër (shih paragrafin 265), në mungesë të arsyeve bindëse 
për kufizimin e të drejtës së aplikuesit të katërt në këshillim ligjor, barra e provës i kalon 
Qeverisë për të demonstruar bindshëm se pse, në mënyrë të veçantë dhe në rrethanat 
specifike të rastit, drejtësia e përgjithshme e gjykimit nuk u paragjykua në mënyrë të 
pakthyeshme nga kufizimi i qasjes në këshilla ligjore. 

302. Duke paraqitur se gjyqi në tërësi ishte i drejtë, Qeveria i’u referua analizës së Dhomës 
të faktorëve relevantë të listuar më sipër (shih paragrafin 246). Prandaj, Gjykata duhet 
rishikimi i tyre në këtë kuptim. 

303. Ndryshe nga tre aplikantët e parë, të cilët u arrestuan dhe u informuan për të drejtat 
e tyre para se t’u nënshtroheshin kufizimeve të këshillave ligjore në përputhje me një 
kornizë ligjore e cila në mënyrë eksplicite drejtoi raste të tilla si ato, siç ka theksuar 
më lart Gjykata, vendimi për të vazhduar pyetja e aplikantit të katërt si dëshmitar nuk 
kishte bazë në ligjin vendas dhe ishte në kundërshtim me udhëzimet e dhëna në kodin e 
zbatueshëm të praktikës. Dështimi për ta trajtuar atë si të dyshuar nënkuptonte se njoftimi 
i të drejtave të tij procedurale, që sipas ligjit vendor nxitet nga një vendim që një person 
dyshohet për një vepër penale, nuk ka ndodhur. Kjo përbën, në vetvete, një mangësi 
në aspektin e garancive të parashikuara në nenin 6, të cilat, siç ka shpjeguar Gjykata 
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(shih paragrafët 272-273 më lart), përfshijnë të drejtën për t’u njoftuar për privilegjin 
e personit kundër vetëshkriminimit. Kjo është një defekt veçanërisht i rëndësishëm në 
rastin në fjalë, ku kërkuesit nuk i është siguruar qasje në avokat, i cili mund ta informojë 
atë për të drejtat e tij, dhe Qeveria nuk ka arritur të ofrojë arsyetim bindës për të. 

304. Pranueshmëria e deklaratës së dëshmitarit u administrua ga Nenet 76 dhe 78 të APKE 
(shih paragrafët 199-201 më lart). Në veçanti, Neni 76 i kërkon gjykatësit të sigurohej 
përtej dyshimit të arsyeshëm se deklarata nuk ishte marrë nën presion. Në gjykim, 
aplikanti sfidoi pranimin e deklaratës në bazë të këtyre dispozitave. Përsëri, një “gjyq në 
një gjyq” u zhvillua në mënyrë që gjyqtari të shqyrtojë rrethanat në të cilat ishte marrë 
deklarata dhe të përcaktojë nëse do të ishte e padrejtë ta pranonte atë. Dëshmia u dëgjua 
nga oficerët e policisë të cilët kishin kryer intervistën dhe avokati i ankuesit të katërt 
parashtroi parashtrime ligjore (shih paragrafin 157 më lart). Në vendimin e tij, gjykatësi 
gjykues hodhi poshtë pohimin se kishte pasur shtypje gjatë intervistës ose se çdo gjë ishte 
bërë ose thënë nga punonjësit e policisë në mënyrë që ta bënte deklaratën të pasigurtë. 
Ai gjithashtu vuri në dukje se parashtruesi i katërt kishte “miratuar lirisht” deklaratën e 
dëshmitarit pasi u njoftua për të drejtat e tij procedurale dhe kishte marrë këshillë ligjore 
(shih paragrafin 159 më lart). Ai arriti në përfundimin se mbrojtja do të ishte në gjendje të 
vendoste të gjitha çështjet që kishin të bënin me kundërshtimin e tyre ndaj deklaratës së 
dëshmitarit para jurisë dhe se juria do të drejtohej në mënyrën e duhur se si t’i afroheshin 
dëshmive të dëshmitarëve (shih paragrafin 160 më lart). Në përfundim të dëshmive të 
prokurorisë, kërkuesi i katërt aplikoi për të vazhduar procedurat në bazë të padrejtësisë 
së qënësishme në pranimin e deklaratës së dëshmitarit (shih paragrafin 163 më lart). 
Prandaj, gjyqtari i procedurës shqyrtoi sërish rrethanat në të cilat ishte marrë deklarata e 
dëshmitarit. Ai vuri në dukje se parashtruesi i katërt mund të ketë thënë gjatë intervistave 
të tij si i dyshuar se ajo që ai më parë kishte thënë ishte i pavërtetë ose i pasaktë, por nuk 
e kishte bërë këtë. Në vend të kësaj, pasi kishte konsultuar me avokatin e tij, ai kishte 
miratuar deklaratën e dëshmitarit; me të vërtetë, mbrojtja e tij në gjykim ishte bazuar në 
atë që ai i kishte thënë policisë në atë deklaratë (shih paragrafin 164 më lart). Megjithatë, 
është e habitshme që gjykata e hetimit nuk duket të ketë dëgjuar dëshmi nga oficeri i 
lartë i policisë i cili kishte autorizuar vazhdimin e intervistës së dëshmitarit. Mungesa e 
provave gojore mbi çështjen nënkuptonte që gjykatës së provës i ishte mohuar mundësia 
e shqyrtimit të arsyeve të vendimit dhe përcaktimit nëse ishte kryer një vlerësim i duhur 
i të gjithë faktorëve relevantë. Kjo ishte edhe më e rëndësishme duke pasur parasysh se 
arsyet për vendimin nuk ishin regjistruar me shkrim. 

305. Është e vërtetë që kërkuesi i katërt ishte në gjendje të ngrejë një sfidë tjetër për deklaratën 
e dëshmitarit duke paraqitur argumentet e tij për padrejtësinë e deklaratës në jurinë dhe 
duke i ftuar ata që të mos merrnin parasysh deklaratën. Aplikanti i katërt zgjodhi që 
të mos jepte dëshmi në gjykim, siç kishte të drejtë të bënte, dhe rasti i tij u paraqit në 
pyetje të kryera nga dëshmitarët e tjerë dhe në parashtrimet e bëra nga avokati i tij 
(shih paragrafin 168 më lart). Aplikuesi i katërt ishte gjithashtu në gjendje të avancojë 
argumentet e tij në lidhje me pranimin e deklaratës së dëshmitarit në ankesë në Gjykatën 
e Apelit. Ajo gjykatë shqyrtoi me kujdes se si gjyqtari i procedurës kishte kontaktuar 
me ushtrimin e diskrecionit të tij dhe kishte konstatuar se ai kishte të drejtë të vendoste 
provat e pranueshme (shih paragrafët 175 179 më lart). Megjithatë, siç u përmend më 
lart (shih paragrafin 299), moszbatimi i vendimit me shkrim ose dëgjimi i provave gojore 
mbi arsyet e vendimit për mohimin e këshillave të katërt të aplikantit para marrjes së 
deklaratës së saj, do të thoshte që Gjykata e Apelit nuk ishte në gjendje t’i shqyrtojë ato 
arsye dhe të përcaktojë nëse ndonjë liri veprimi ishte ushtruar siç duhet.
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306. Në lidhje me cilësinë e provave dhe rrethanave në të cilat është marrë, është e rëndësishme 
të theksohet se gjyqtari i procedurës konstatoi faktin se nuk kishte pasur shtypje të 
aplikantit të katërt në stacionin policor (shih paragrafin 159 më lart). Ai shpjegoi se 
asgjë nuk ishte bërë dhe nuk u tha, gjë që mund të thuhet se e ka dhënë deklaratën të 
pasigurtë. Vlen të përmendet se aplikanti nuk ka kërkuar në intervistat e mëvonshme 
pas konsultimit me avokatin e tij se deklarata e dëshmitarit të tij ishte e pasaktë ose ishte 
marrë në rrethana që përbënin detyrim. Pasi u informua për mundësitë e tij nga avokati 
i tij (shih paragrafin 148 më lart), ai nuk kërkoi të tërhiqte deklaratën e dëshmitarit dhe 
e bazoi mbrojtjen e tij në gjykim. Megjithatë, nuk është e diskutueshme se deklarata e 
dëshmisë të aplikantit të katërt ishte një rrëfim brenda kuptimit të së drejtës kombëtare 
dhe ishte, pavarësisht vërejtjeve të vetë-shfajësuese, një deklaratë vetë-inkriminuese për 
qëllimet e këtij procesi (shih paragrafët 156 dhe 200 lart). Duhet gjithashtu të kihet 
parasysh se deklarata ishte marrë në kundërshtim me kodin e zbatueshëm të praktikës 
dhe në rrethana ku nuk ishte njoftuar për të drejtën e tij për këshillim ligjor ose 
privilegjin e tij kundër vetëvendosjes. Pasoja e drejtpërdrejtë e veprimeve të ndërmarra 
nga punonjësit e policisë ishte se aplikanti ishte mashtruar në lidhje me të drejtat e tij 
themelore procedurale gjatë marrjes në pyetje. 

307. Parashtruesi pretendonte se rasti i prokurorisë ishte bazuar në deklaratën e dëshmitarit. 
As gjyqtari i procedurës, as Gjykata e Apelit nuk kanë komentuar rëndësinë e deklaratës 
së dëshmitarit në kontekstin e dëshmive të tjera në këtë rast. Megjithatë, Gjykata 
pajtohet me aplikantin e katërt që deklarata në mënyrë të qartë formoi një pjesë të 
rëndësishme të çështjes së prokurorisë. Në deklaratë, aplikanti pranoi se kishte strehuar 
z. Osman për disa ditë, se i ishte thënë nga zoti Osman për rolin e këtij të fundit si 
një nga bombarduesit e 21 korrikut, se atij i ishte dhënë informacioni për identitetin e 
bombarduesve të tjerë nga z. Osman, se ai i kishte siguruar zotit Osman me veshje dhe 
se ai kishte qenë i vetëdijshëm për largimin e z. Osman në Eurostar (shih paragrafët 143-
146 më lart). Nuk ka dyshim se këto pranime ishin qendrore për akuzat e ngritura kundër 
tij (shih paragrafët 153-154 më lart). 

308. Është e vërtetë se prokuroria u mbështet gjithashtu në prova të tjera në këtë rast. Fakti që 
ankuesi i katërt kishte takuar z. Osman, se të dy ishin kthyer së bashku në banesën e katërt 
të aplikantit dhe se z. Osman kishte kaluar tri ditë nuk ishte demonstruar nga dëshmitë e 
CCTV që tregonin dy burrat që takoheshin dhe ecnin drejt banesës së ankuesit të katërt, 
nga një aparat survejimi policor që tregon dy burrat që largohen nga banesa e aplikantit 
të katërt tri ditë më vonë dhe analiza e celularëve të telefonisë mobile në përputhje me 
z. Osman që ka bërë telefonata në banesën e aplikantit të katërt. Prokuroria u mbështet 
në një gazetë, e cila përmbante një raport mbi shpërthimet, duke përfshirë fotografitë 
e të dyshuarve, me shenjat e gishtërinjve të aplikuesit të katërt në të, për të treguar 
se aplikanti i katërt ishte i vetëdijshëm për shpërthimet dhe përfshirjen e dukshme 
të zotit Osman (shih paragrafin 162 më lart). Prokuroria gjithashtu argumentoi se 
parashtruesi i katërt kishte ofruar ndihmë të mëtejshme, praktike praktike për z. Osman, 
mbi ndihmën që ai kishte pranuar se kishte dhënë në deklaratën e tij të dëshmitarit. 
Kështu, ata prezantuan pamjet CCTV të një takimi me z. Ëahbi Mohammed, në të cilën 
ai i kishte dhënë aplikantit të katërt një aparat fotografik për të kaluar z. Osman. Ata 
gjithashtu pretenduan se aplikanti i katërt kishte takuar z. Sherif dhe kishte marrë prej 
tij një pasaportë që i mundësonte zotit Osman të largohej nga Mbretëria e Bashkuar 
dhe paraqiti dëshmi të kontaktit telefonik midis dy burrave dhe analizave të celularëve 
të telefonisë mobile në përputhje me një takim që kishte ndodhur. Z. Sherif tregoi se 
aplikanti i katërt kishte marrë një pasaportë prej tij (shih paragrafin 167 më lart). Z. 
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Osman dha dëshmi për kohën që kishte kaluar në vendbanimin e aplikantit të katërt 
dhe ndihmën që kishte marrë gjatë kohës që ishte atje. Ai tha se aplikanti i katërt kishte 
shkuar në stacionin Ëaterloo për të rezervuar atë një biletë të Eurostar dhe kjo nuk ishte e 
diskutueshme nga mbrojtja (shih paragrafin 166 më lart). Së fundmi, ka pasur deklarata 
të bëra nga kërkuesi më 30 korrik dhe më 1 gusht pasi ai ishte arrestuar nga policia dhe 
kishte marrë këshilla ligjore (shih paragrafët 148-152 më lart).

309. Megjithatë, mbetet fakti se deklarata e dëshmitarit dha një përshkrim të asaj që kishte 
ndodhur gjatë periudhës kritike, dhe ishte përmbajtja e vetë deklaratës, e cila fillimisht 
siguroi bazat mbi të cilat policia dyshonte për aplikantin e katërt të përfshirjes në një 
vepër penale. Deklarata në këtë mënyrë i siguroi policisë kornizën rreth së cilës ata më 
pas ndërtuan rastin e tyre dhe fokusi për kërkimin e tyre për prova të tjera korrektuese. 
Prandaj, Gjykata konkludon se, duke pasur parasysh qëndrimin në deklaratën në rastin e 
prokurorisë, mund të konsiderohet se ka formuar një pjesë integrale dhe të rëndësishme 
të provave provuese mbi të cilat bazohet dënimi. 

310. Në përmbledhjen e tij në juri, gjyqtari hetues tërhoqi vëmendjen ndaj parregullsive që 
kishin ndodhur në pyetjen e aplikantit të katërt dhe marrjen e deklaratës së dëshmitarit. 
Ai e përmblodhi sfidën e aplikantit të katërt në deklaratë dhe i udhëzoi anëtarët e jurisë 
se ishin të detyruar të shpërfillnin deklaratën në qoftë se ata mendonin se mund të 
ishte marrë nga diçka e thënë ose e bërë që do ta bënte atë të pabesueshme, edhe nëse 
ata mendonin se ishte ose mund të jetë e vërtetë (shih paragrafët 169-172 më lart). 
Megjithatë, është me rëndësi që anëtarët e jurisë të udhëzohen të marrin parasysh 
deklaratën nëse janë të bindur se janë dhënë lirshëm, që kërkuesi i katërt t’i ketë thënë 
këto gjëra edhe nëse është ndjekur procedura korrekte dhe se deklarata ishte e vërtetë. 
Prandaj, Gjykata konsideron se drejtimet e gjyqtarit gjykues i lanë jurisë me liri të tepërt 
sa i përket mënyrës në të cilën deklarata, dhe vlera e saj provuese, duhej të merreshin 
parasysh, pavarësisht nga fakti që ajo ishte marrë pa qasje në ligjor këshilla dhe pa 
aplikantin e katërt, duke u informuar për të drejtën e tij për të heshtur. 

311. Siç pranoi aplikanti i katërt, peshë e madhe duhet t’i bashkëngjitet natyrës së veprave 
penale në rastin e tij (shih paragrafin 241 më lart). Ndërsa veprat penale për të cilat ai u 
padit nuk ishin të përmasave të shkeljeve të kryera nga tre aplikantët e parë, kërcënimi 
që paraqet terrorizmi mund të neutralizohet vetëm nga hetimi efektiv, ndjekja dhe 
ndëshkimi i të gjithë atyre që janë përfshirë në terrorizëm. Megjithatë, duke marrë 
parasysh pragun e lartë që zbatohet kur paraqitet prezumimi i pafajsisë dhe duke pasur 
parasysh efektin kumulativ të mangësive procedurale në rastin e ankuesit të katërt, 
Gjykata konsideron se Qeveria nuk ka arritur të tregojë pse paanësia e përgjithshme e 
gjykimit nuk u dëmtua në mënyrë të pakthyeshme nga vendimi për të mos e këshilluar 
dhe për të kufizuar qasjen e tij në këshilla ligjore. Prandaj, ka pasur shkelje të nenit 6 §§ 
1 dhe 3 (c) në rastin e aplikantit të katërt.

II. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

312. Neni 41 i Konventës parashikon: 
“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.” 
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A. Dëmi 

313. Aplikanti i katërt pretendoi 1,196,750 Paund (“GBP”) në lidhje me dëmin pasuror për 
fitimin e munguar dhe 1,000,000 GBP në lidhje me dëmin jopasuror.

314. Qeveria argumentoi se pretendimi bazohej në një gjendje të paarsyeshme dhe shumë 
spekulative se kishte një lidhje shkakësore midis çdo shkeljeje dhe dënimit të ankuesit 
të katërt. Pretendimi ishte gjithashtu i ekzagjeruar, tërësisht i paarsyeshëm dhe shumë 
më i madh se shumat e dhëna nga Gjykata në çështjet e ngjashme.

315. Nuk rrjedh nga gjetja e Gjykatës për shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) të Konventës 
në rastin e ankuesit të katërt që ai ishte dënuar gabimisht dhe është e pamundur të 
spekulosh se çfarë mund të kishte ndodhur nëse do të kishte konstatuar se nuk ka shkelje 
të Konventës. Sa i përket pretendimit për fitimin e munguar, Gjykata vëren se nuk është 
krijuar asnjë lidhje e drejtpërdrejtë shkakësore midis humbjes së supozuar dhe shkeljes 
së gjetur dhe hedh poshtë pretendimin nën këtë drejtim. Sa i përket kërkesës së tij për 
dëm jopasuror, Gjykata nuk e konsideron të nevojshme marrjen e një vendimi në bazë të 
këtij kreu në rrethanat e këtij rasti. Gjykata më tej vëren se aplikanti i katërt mund të bëjë 
një kërkesë në Komisionin për Shqyrtimin e Rasteve Penale për të rihapur procedurat 
(shih paragrafin 202 më lart). Rrjedhimisht e hedh poshtë pretendimin e tij. 

B. Kostot dhe shpenzimet

316. Aplikanti i katërt gjithashtu pretendoi “të gjitha shpenzimet ligjore të bëra në lidhje 
me këtë aplikim” dhe paraqiti dy fatura. Këto treguan tarifat e avokatëve prej 35,833 
GBP, përfshirë TVSH, për shpenzimet dhe shpenzimet e bëra para Gjykatës. Një ndarje 
e tarifave tregoi shtatëdhjetë e katër orë pune në total nga dy këshilltarët që hartonin 
aplikimin fillestar dhe përgatitën parashtresave para Dhomës në një normë ndërmjet 150 
dhe 275 GBP për orë, pa TVSH; dhe një total prej gjashtëdhjetë e dy orë pune nga dy 
avokatët, duke marrë parasysh vendimin e Dhomës dhe përgatitjen e parashtresave për 
Dhomën e Madhe me një normë midis 200 dhe 300 GBP për orë, pa TVSH.

317. Qeveria konsideroi se norma e faturuar për orë duket tepër e madhe. Ata më tej 
argumentuan se shënimet e pagesave të ofruara tregojnë një dyfishimin të punës. Sipas 
tyre, në vend ishte një shifër më e përshtatshme prej 10,000 GBP.

318. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një aplikant ka të drejtën e rimbursimit të kostove 
dhe shpenzimeve vetëm për aq sa është provuar se këto janë bërë në të vërtetë dhe 
domosdoshmërisht dhe janë të arsyeshme për sasinë. Numri i orëve duket i tepruar në 
lidhje me parashtrimet e dhëna dhe, për aq sa është e mundur të vlerësohet puna aktuale 
e kryer në dritën e ndarjes së përgjithshme të ofruar, duket se ka pasur disa dublikime. 
Prandaj, Gjykata e konsideron të arsyeshme të japë shumën prej 16,000 euro (“EUR”).

C. Pagesa e vonuar 

319. Gjykata e konsideron të përshtatshme që norma e pagesës së vonuar duhet të bazohet në 
normën e kreditimit marxhinal të Bankës Qendrore Evropiane, në të cilën duhet shtuar 
tre pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA 

1. Vlerëson, me pesëmbëdhjetë vota kundër dy, se nuk ka pasur shkelje të Nenit 6 §§ 1 and 
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3 (c) të Konventës në lidhje me tre aplikantët e parë; 
2. Vlerëson, me njëmbëdhjetë vota kundër gjashtë, se ka pasur shkelje të Nenit 6 §§ 1 and 

3 (c) të Konventës në lidhje me aplikantin e katërt;
3. Vlerëson, me gjashtëmbëdhjetë vota kundër një, 

(a) se shteti i paditur duhet të paguajë aplikantin e katërt, brenda tre muajve, shumën 
prej 16,000 euro (gjashtëmbëdhjetë mijë euro), duke përfshirë çdo tatim që mund 
t’i jetë i ngarkuar atij, në lidhje me kostot dhe shpenzimet, që të konvertohet në 
sterlina në normën e aplikueshme në datën e shlyerjes;

(b) që nga skadimi i tre muajve të sipërpërmendur deri në shlyerje, interesi i thjeshtë 
do të paguhet mbi shumën e mësipërme me një normë të barabartë me normën e 
kreditimit margjinale të Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së vonesës 
plus tre pikë përqindjeje;

4. Rëzon, me trembëdhjetë vota kundër katër, pretendimet e tjera të aplikantit të katërt për 
shpërblimin e drejtë. 

Bërë në anglisht dhe në frëngjisht, dhe u shpall në seancën dëgjimore në Ndërtesën e të 
Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 13 shtator 2016.

Lawrence Early Guido Raimondi 
 Këshilltar President

Në pajtim me Nenin 45 § 2 të Konventës dhe Rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
mendimet e veçanta i janë bashkëngjitur këtij vendimi:

(a) Mendimi parallel i Gjykatësit Mahoney;
(b) Mendimin pjesërisht kundër dhe pjesërisht parallel të Gjykatësve Sajo dhe 

Laffranque;
(c) Mendimin pjesërisht kundër të Gjykatësve Sajó, Karakaş, Lazarova Trajkovska and 

De Gaetano;
(d) Mendimin pjesërisht kundër të Gjykatësve Hajiyev, Yudkivska, Lemmens, 

Mahoney, Silvis and O’Leary;
(e) Mendimin pjesërisht kundër të Gjykatësit Lemmens;
(f) Mendimin kundër të Gjykatësit Sajo. 

G.R.A.
T.L.E.

MENDIMI PARALEL I GJYKATËSIT MAHONEY

1.  Përveç pjesës që ndaj me koleget e mi të shumicës, në gjetjen e shkeljes së Nenit 6 në 
rastin e aplikantit të katërt, kam një rezervë serioze për një pikë në arsyetimin lidhur 
me parimet e përgjithshme. Kjo pikë nuk ndikon në rezultatin në lidhje me aplikantin e 
katërt ose tre aplikantët e parë. Përkundrazi, ajo shkon në një aspekt të analizës së Nenit 
6 që nuk është çështje në rastin aktual, por që mund të ketë pasoja në rastet e ardhshme.

2.  Gjykimi rrjedh mbi bazën që, në mënyrë që Gjykata të jetë në gjendje të marrë parasysh 
deklaratat fillestare të bëra nga aplikuesit në polici kur vlerëson drejtësinë e gjykimit të 
tyre, duhet të përcaktohet në mënyrë imperative se Neni 6 ishte tashmë i zbatueshëm 
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në (shih Schmid-Laffer k. Zvicrës, Nr.41269/08, §§ 26-32, 16 qershor 2015, i cili duket 
se arsyeton në një bazë të ngjashme); me fjalë të tjera që një “akuzë penale” brenda 
kuptimit autonom të Nenit 6 ishte hedhur kur intervistat “e sigurisë” të tre aplikantëve 
të parë u kryen dhe në momentin kur kërkuesi i katërt filloi të inkriminonte veten, duke 
u kthyer kështu nga një dëshmitar në një të dyshuar. Prandaj vendimi konstaton se është 
e nevojshme të arrihet në përfundimin se situata e çdo aplikanti, dhe në veçanti ajo e 
aplikantit të katërt, ishte “ndikuar në masë të madhe nga veprimet e ndërmarra nga 
autoritetet si rezultat i dyshimit ndaj tij” (shih paragrafët 249, 275 dhe 296 të vendimit). 
Për mendimin tim, një ushtrim i tillë jo vetëm që shkon kundër praktikës gjyqësore të 
Gjykatës për provën për të përcaktuar kur ekziston një “akuzë penale”, por nuk është e 
nevojshme fare dhe çon në një analizë disi artificiale të fakteve në rastin e aplikantit të 
katërt.

3.  Në zemër të këtij rasti është deklarata në vendimin historik në rastin e Salduz k. Turqisë 
([DhM], Nr. 36391/02, § 55, KEDNJ 2008) që: 

“Në mënyrë që e drejta për gjykim të drejtë të mbetet mjet i mjaftushëmm “praktik 
dhe efektiv “... Neni 6 § 1 kërkon që, si rregull, qasja në avokat duhet të sigurohet që 
nga marrja e parë në pyetje e një të dyshuari nga policia, përveç nëse tregohet në dritën 
e rrethanave të veçanta të secilit rast se ka arsye bindëse për të kufizuar këtë të drejtë.”

4.  Vetë vendimi Salduz nuk përmend asnjë kërkesë për “akuzën penale” që tashmë është 
sjellë kur është kryer intervista fillestare e policisë si i dyshuar, në mënyrë që kjo 
intervistë të merret parasysh në vlerësimin e drejtësisë të çdo procedure penale ndjekur 
më pas kundër personit të intervistuar.

5.  Siç unë e kuptoj atë, rregulli Salduz bazohet në nocionin, që ekziston para Salduz, që, 
sapo një person të jetë “akuzuar” (në mënyrë që të nxitet zbatimi i Nenit 6 nën drejtimin 
e tij penal), garantimi i drejtësisë kthehen prapa ngjarjet që ndodhën para “akuzës”, 
për aq sa këto fakte janë të afta të ndikojnë në drejtësinë e gjykimit. Një shembull i 
fakteve të tilla para “akuzuzave” është ndalimi nga policia: nëse personat janë kapur nga 
policia në kryerjen e veprimeve që nuk do të kryenin përndryshe, çdo procedim penal 
i ndërmarrë kundër tyre në bazë të atyre akteve do të jetë e padrejte (shih, midis shumë 
autoriteteve të jurisprudencës, Teixeira de Castro k. Portugalisë, 9 qershor 1998, §§ 34-
36, Raportet e Gjykimeve dhe Vendimeve 1998-IV, Bannikova k. Rusisë, Nr. 18757/06, 
§§ 33 65, 4 nëntor 2010 dhe Lagutin dhe të tjerët k. Rusisë, Nr. 6228/09, 19123/09, 
19678/07, 52340/08 dhe 7451/09, §§ 89-101, 24 prill 2014). Megjithatë, nuk mund të 
thuhet se personi në fjalë ishte “akuzuar” për një vepër penale në kohën e hyrjes në burg. 
Praktika gjyqësore për ndalimin tërheq një dallim të qartë ndërmjet marrjes së provave 
në fazën e hetimeve paraprake dhe përdorimit pasues të provave të fituara në atë fazë 
nga burime të tilla si agjentë të fshehtë ose informatorë anonimë: 

“Përdorimi i mëvonshëm i këtyre burimeve nga gjykata për të dhënë një dënim është 
një çështje e ndryshme dhe është e pranueshme vetëm nëse ekzistojnë masa mbrojtëse 
adekuate dhe të mjaftueshme kundër abuzimit, në veçanti një procedurë e qartë dhe e 
parashikueshme për autorizimin, zbatimin dhe mbikëqyrjen e masave hetimore në fjalë 
... “(Lagutin dhe të tjerët k. Rusisë, përmendur më lart, §90).” 

6. Në mënyrë të ngjashme, me një intervistë fillestare me policinë. Një person mund ose jo 
të jetë “akuzuar” nga policia kur intervistohet fillimisht. Ai ose ajo mund të jetë vetëm 
një i dyshuar në atë fazë. Kjo nuk ndryshon faktin se “në parim” (që do të thotë, si 
një rregull i përgjithshëm, por pa përjashtuar përjashtimet), pranimi në dëshmi në një 
gjykim penal të një deklarate të bërë në një intervistë fillestare policore si i dyshuar pa 
qasje në këshilla ligjore do ta bëjë të padrejtë gjykimin. Ekzistenca apo jo e një “akuze” 
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në momentin e intervistës fillestare policore është, unë besoj, jothemelore për mbrojtjen 
e të pandehurve kriminale që përfaqëson rregulli Salduz. Praktika gjyqësore e Gjykatës 
për qasje në këshilla ligjore në intervistën fillestare të policisë si i dyshuar nuk duhet 
të jetë pasojë e shqetësimit të realitetit të një kuptimi të përbashkët se si procedura 
penale kryhet në mënyrë progresive nga një fazë në tjetrën në shumicën e vendeve tona 
(nga duke u kontaktuar si dëshmitar i mundshëm, duke qenë i dyshuar, duke u akuzuar 
dhe duke u përpjekur përfundimisht). Nuk është e domosdoshme, në rastin e aplikantit 
të katërt, që të përfshihet në njerin nga dy nocionet e veçanta të (a) të pyetur si të 
dyshuar dhe (b) të “akuzuar” me qëllim që të sigurojnë aplikantin e katërt nga përfitimi 
i garancisë sipas Nenit 6 që gjyqi i tij nuk duhet të ketë drejtësinë e tij të dëmtuar nga 
çështjet e mbuluara nga rregulli i Salduz. 

7.  Megjithatë, në vendimin (paragrafi 296), seksioni mbi aplikimin e parimeve të Konventës 
në faktet e çështjes së ankuesit të katërt fillon me analizën e mëposhtme:

“Gjatë intervistës së dëshmitarit, aplikanti i katërt filloi të inkriminonte veten dhe 
policët që e kryenin intervistën e pezulluan atë për të kërkuar udhëzime nga eprori i 
tyre. Gjykata është e bindur se në atë pikë dyshimi se i padituri i katërt kishte kryer një 
vepër penale ishte kristalizuar, kështu që që nga ai moment situata e tij ishte ndikuar në 
masë të madhe nga veprimet e policisë dhe në përputhje me rrethanat ishte subjekt i një 
“akuze penale” brenda kuptimin autonom të Nenit 6 të Konventës”.

Pasoja e një arsyetimi të tillë është se në momentin kur personi bëhet i dyshuar për 
herë të parë ata gjithashtu automatikisht do të konsiderohen se janë “akuzuar” për një 
vepër penale për qëllimet e Nenit 6.

8.  Megjithatë, që Konventa e pranon se të qenit i dyshuar nuk është i njëjtë me akuzën 
për veprën penale dhe është treguar nga jurisprudenca mbi Nenin 5 § 1 (c), e cila lejon 
“arrestimin ose ndalimin e ligjshëm të një personi për qëllim të sjelljes së tij para 
autoritetit ligjor kompetent mbi dyshimin e arsyeshëm për kryerjen e një vepre penale”. 
Siç është thënë në Erdagöz k. Turqisë (22 tetor 1997, § 51, Raportet e Vendimeve dhe 
Vendimeve 1997-VI):

“Fakti që një aplikues nuk është akuzuar ... nuk do të thotë domosdoshmërisht 
që qëllimi i paraburgimit të tij si i dyshuar nuk ishte në përputhje me nenin 5 §1 (c). 
... Nënparagrafi (c) i Nenit 5 § 1 nuk nënkupton që policia duhet të ketë marrë dëshmi 
të mjaftueshme për të ngritur akuza ... Objekti i marrjes në pyetje gjatë paraburgimit 
nën nënparagrafin (c) të Nenit 5 § 1 është që të vazhdojë hetimet penale me anë të 
konfirmimit ose shpërndarjes së dyshimit konkret që shkakton arrestimin. Kështu që 
faktet që ngrenë dyshime nuk duhet të jenë të nivelit të njëjtë me ato të domosdoshme 
për të justifikuar ... sjelljen e një akuze, e cila vjen në fazën e ardhshme të procesit 
të hetimit penal ...” (Shih gjithashtu, në mesin e shumë autoritete të tjera, Murray k. 
Mbretërisë së Bashkuar, 28 tetor 1994, § 55, Seria A nr 300-A.)

Shkurtimisht, duke u trajtuar si i dyshuar dhe duke u akuzuar për një vepër penale 
nuk janë një e njëjta gjë, dhe siç gjykimi i tij do ta kishte: ato janë faza të ndara dhe të 
njëpasnjëshme të procesit penal në kuptimin e tij të gjerë.

9.  Në rastin konkret, menjëherë pas deklaratës së tij si dëshmitar ishte nënshkruar herët 
në mëngjesin e 28 korrikut 2005, kërkuesi i katërt u arrestua dhe u paralajmërua (shih 
paragrafin 147 të aktgjykimit). Pas marrjes së këshillave ligjore, ai u intervistua si i 
dyshuar në tri raste të tjera, më 30 korrik dhe 1 dhe 2 gusht 2005, përpara se të akuzohej 
sipas ligjit të brendshëm më 3 gusht 2005 (shih paragrafët 148-152 të vendimit). Për 
kuptimin tim të parimeve të Konventës, nuk është e nevojshme që zgjidhja e rastit të 
aplikantit të katërt të përcaktojë rastin e saktë në të cilin mund të thuhet se është “akuzuar 
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për një vepër penale” brenda kuptimit autonom të nenit 6 të Pasi që ai ishte qartësisht 
i “akuzuar” (së paku më 3 gusht 2005) deri në kohën kur u ngrit pyetja e përdorimit të 
deklaratës së tij fillestare si provë e prokurorisë. Siç unë e shoh çështjen, mbrojtja që u 
është dhënë të pandehurve në gjykimet penale nga rregulli i Salduz mbi përdorimin e 
provave të marra gjatë marrjes në pyetje fillestare nga ana e policisë si i dyshuar, nuk 
varet nga mohimi i qasjes ndaj avokatit që ka ndodhur pas ngritjes së “akuzës penale”. 
Në mënyrë që rregulli i Salduz të zbatohet në gjyqet penale, nuk ka nevojë të barazohet, 
siç gjykoj, duke u trajtuar si “i dyshuar” duke u akuzuar për një vepër penale.

10.  Për më tepër, gjykimi në një farë mënyre keqpohon testin klasik për ekzistencën e 
një “akuze penale” pasi ky test është shprehur vazhdimisht nga praktika e hershme 
gjyqësore e Gjykatës në vijim. Tre autoritetet e jurisprudencës të cituara nga aktgjykimi 
(dmth. Deëeer k. Belgjikës, 27 shkurt 1980, § 42-46, Seria A 35, Eckle k. Gjermanisë, 
15 korrik 1982, § 73, Seria A 51; dhe McFarlane k. Irlandës [DhM], nr. 31333/06, § 
143, 10 shtator 2010) mos e formulimi i tekstit, siç e bën gjykimi (në paragrafin 249), 
sikur nëse “situata e një individi është ndikuar ndjeshëm nga veprimet e ndërmarra nga 
autoritetet si rezultat i dyshimit ndaj tij” (theksim i dhënë). Duke marrë McFarlane (§ 
143) si më të fundit të atyre autoriteteve, ajo që ata thonë është:

“Akuza”, për qëllimet e Nenit 6 § 1, mund të përkufizohet si “njoftimi zyrtar i dhënë 
një personi nga autoriteti kompetent i një pretendimi se ai ka kryer një vepër penale”, 
një përkufizim që gjithashtu korrespondon me testin nëse “gjendja e të dyshuarit është 
prekur ndjeshëm ...” 

Kështu, prova nuk është aq e formuar në gjykim, por është nëse “gjendja e të 
dyshuarit është prekur ndjeshëm” (theksim i sigurimit). Kjo gjuhë, ndryshe nga gjuha e 
ndryshuar e përdorur në gjykimin, tregon se fakti i thjeshtë për t’u trajtuar si i dyshuar 
nuk është i mjaftueshëm në vetvete dhe në vetvete. Situata e një personi i cili tashmë 
është i dyshuar duhet të preket më tej në ndonjë mënyrë tjetër, shtesë dhe thelbësore. 
Megjithatë, për aktgjykimin e tanishëm (paragrafi 296), kërkuesi i katërt iu nënshtrua 
një “akuze penale” që nga momenti kur “dyshimi se ai kishte kryer një vepër penale 
ishte kristalizuar”, që nga momenti kur, duke inkriminuar veten, ai për herë të parë u 
kthye nga një dëshmitar që u intervistua në një të dyshuar. 

11.  Për të hequr dallimin ligjor ndërmjet një personi të dyshuar dhe një personi të akuzuar 
për kryerjen e një vepre penale më duket si i tepruar dhe në kundërshtim me realitetin 
e procesit penal në kuptimin e tij më të gjerë, me fazat e njëpasnjëshme të hetimit, 
ndjekjes penale dhe gjykimit, ndërsa në të njëjtën kohë është tërësisht e panevojshme 
për zbatimin efektiv të rregullave të Salduz (si për atë të rregullave kundër përmbysjes) 
një herë kur një person është “akuzuar”. Rezultati i heqjes së këtij dallimi është thjesht 
të futet konfuzioni i panevojshëm konceptual. Ky konfuzion konceptual nuk ka pasoja 
për rezultatin e rastit aktual, por, kam frikë, mund të ketë edhe në rastet e ardhshme.

MENDIMIN PJESËRISHT KUNDËR DHE PJESËRISHT PARALLEL TË 
GJYKATËSVE SAJO DHE LAFFRANQUE

1.  Ne e kuptojmë rëndësinë parësore të mbrojtjes së shoqërisë nga terrorizmi. Autoritetet 
përgjegjëse për këtë detyrë të vështirë përballen me sfida serioze. Megjithatë, është 
e rëndësishme që në goditjen e baraspeshës së duhur midis nevojave të sigurisë dhe 
ushtrimit të të drejtave dhe lirive themelore të gjitha shoqëritë demokratike dhe të 
gjitha shtetet kontraktuese të Konventës, tregojnë kujdesin e duhur për sundimin e 
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ligjit dhe për të shmangur humbjen nga njerëzit të të drejtat dhe parimet e sundimit 
të ligjit. Gjykata në praktikën e saj të konsoliduar, për shembull në lidhje me Nenin 3 
të Konventës, ka deklaruar se Gjykata është plotësisht e vetëdijshme për vështirësitë 
me të cilat ballafaqohen shtetet në mbrojtjen e popullatës së tyre nga dhuna terroriste, 
por kjo e bën atë gjithnjë e më të rëndësishme të theksohet se Neni 3 ruan një nga 
vlerat më themelore të shoqërive demokratike (shih A. dhe të tjerët k. Mbretërisë së 
Bashkuar [DhM], nr. 3455/05, § 126, GJEDNJ 2009). Gjykata ka theksuar rëndësinë e 
respektimit të vlerave të Konventës në një kontekst të ngjashëm në lidhje me Nenin 6 
(shih Heaney dhe McGuinness k. Irlandës, Nr. 34720/97, GJEDNJ 2000 XII, ku Gjykata 
gjeti se siguria dhe shërbimet publike- shqetësimet e urdhëruara nga ana e Qeverisë së 
paditur nuk mund të justifikojnë një dispozitë që shuajti thelbin e të drejtës së ankuesve 
për të heshtur dhe kundër vetë-inkriminimit, shih gjithashtu Salduz k. Turqisë [DhM], 
Nr. 36391/02, GJEDNJ 2008 dhe El Haski k. Belgjikës, Nr.649/08, 25 shtator 2012).

2.  Në fakt, vetë vendimi konkret pranon, në paragrafin e tij 252, se nuk mund të bëhet fjalë 
për ujitje të të drejtave të drejta të gjykimit për arsye të vetme që individët në fjalë janë 
të dyshuar për përfshirje në terrorizëm dhe se në kohë sfiduese është rëndësi të madhe që 
Palët Kontraktuese demonstrojnë angazhimin e tyre për të drejtat e njeriut dhe sundimin 
e ligjit, duke përfshirë, ndër të tjera, garancitë minimale të Nenit 6 të Konventës. Për 
fat të keq, megjithatë, në shqyrtimin e themelit ky aktgjykim del nga parimi fisnik i 
shpallur dhe në të vërtetë vetë Gjykata i rrëzon të drejtat, duke mos respektuar garancitë 
e Nenit 6 siç interpretohen në jurisprudencën e vet të përcaktuar mirë, dhe pa e shprehur 
shprehimisht atë, de fakto largohet nga ajo praktikë e mëparshme e mirë e vendosur, e 
cila është aplikuar gjerësisht nga gjykatat kombëtare. Kjo është më zhgënjyesja. Një 
gjykatë për të drejtat e njeriut nuk duhet të heqë dorë nga niveli i mbrojtjes që ka dhënë 
tashmë. 

3.  Ne shprehim keqardhjen që ky gjykim largohet nga standardet e një gjykimi të drejtë 
siç është përcaktuar në Salduz, nën maskën e interpretimit të tij. Zvogëlon nivelin e 
mbrojtjes pa arsye qartë. Kjo i frustron vitet e përpjekjeve evropiane për të siguruar 
një nivel të lartë të mbrojtjes ndaj të drejtave procedurale. Ne nuk mund të pranojmë 
një kthim mbrapa të tillë. Për më tepër, duke pasur parasysh faktet e rastit në fjalë nuk 
pajtohemi me mënyrën në të cilën zbatohet standardi i ri. Për këto arsye, ne shprehim 
mospajtimin në lidhje me tre aplikantët e parë, ndërkohë që pajtohemi me gjetjen e 
një shkeljeje në lidhje me aplikantin e katërt, por për arsye që ndryshojnë nga ajo e 
shumicës.

I. Paragjykimi i pakthyshëm

4.  Kjo Gjykatë e konsideron të rëndësishme që nga fazat fillestare të procedurës, personi 
i akuzuar për një vepër penale që nuk dëshiron të mbrohet personalisht duhet të jetë në 
gjendje të kërkojë ndihmë ligjore sipas zgjedhjes së vet (për arsyetime të hollësishme, 
shih Martin k. Estonisë, Nr. 35985/09, §§ 90 dhe 93, 30 maj 2013, dhe Dvorski k. 
Kroacisë [DhM], Nr. 25703/11, § 78, GJEDNJ 2015).
Pasojat praktike u përcaktuan në Salduz, § 55, në të cilën thuhej:

“... Gjykata konstaton se në mënyrë që e drejta për gjykim të drejtë të mbetet 
mjet “praktik dhe efektiv”... Neni 6 § 1 kërkon që, si rregull, qasja në avokat duhet 
të sigurohet nga pyetja e parë e një të dyshuari nga policia, përveç nëse tregohet në 
dritën e rrethanave të veçanta të secilit rast se ka arsye bindëse për të kufizuar këtë të 
drejtë. Edhe në rastet kur arsyet bindëse mund të justifikojnë në mënyrë përjashtimore 
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mohimin e qasjes në avokat, kufizimi i tillë - pavarësisht nga arsyetimi i tij - nuk duhet të 
paragjykojë padrejtësisht të drejtat e të akuzuarit sipas Nenit 6 ... Të drejtat e mbrojtjes 
në parim do të paragjykohen në mënyrë të pakthyeshme kur deklaratat inkriminuese 
të bëra gjatë marrjes në pyetje të policisë pa qasje në avokat përdoren për një dënim.”

Ekzistojnë tri situata të veçanta të parashikuara këtu:
(a)  qasja në një avokat nuk është siguruar në marrjen e parë në pyetje pa arsye 

bindëse;
(b)  qasja në avokat nuk sigurohet që në marrjen për herë të parë në kur ekziston 

një arsye bindëse për një kufizim të tillë; dhe
(c)  përderisa ka arsye bindëse për mungesën e avokatit në pyetjen e parë, 

deklaratat inkriminuese përdoren për të arritur një denim.539

Këto janë tre situata të dallueshme me rrethana ndoshta të ndryshme.
Pika e fundit (c) ka të bëjë me përdorimin e deklaratave inkriminuese për të arritur 

një dënim. Ky është një paragjykim i pakthyeshëm për të drejtat e mbrojtjes (dhe jo vetëm 
për sa i përket qasjes në drejtësi). Sipas mendimit tonë, mbështetur nga jurisprudenca, 
një paragjykim i tillë është përcaktues për drejtësinë e përgjithshme të gjykimit në 
vetvete. Ne pranojmë se një lexim më pak absolutist dhe jo-literal540 është gjithashtu i 
arsyeshëm. Në këtë qasje, ndërsa paragjykimi është i pakthyeshëm, aspekti i drejtësisë 
mund të korrigjohet me një masë të veçantë, përkatësisht përjashtimin e provave. Kjo 
është zgjidhja e preferuar në shtetet anëtare. Vërejtim se rregulli përjashtues nuk zgjidh 
të gjitha problemet që rezultojnë nga mungesa e një avokati në fazën më të hershme të 
hetimit. Paanësia e procedurave kërkon që i akuzuari të jetë në gjendje të marrë të gjithë 
gamën e shërbimeve të lidhura posaçërisht me ndihmën juridike (Dvorski, § 78), të cilat 
mund të paragjykohen nga mungesa e një avokati në fazën e hershme të hetimit.

5.  Në skenarin e mesëm (b) ka arsye bindëse për mungesën e një avokati, por deklaratat 
inkriminuese nuk përdoren për sigurimin e dënimit. Kjo mund të jetë e dëmshme për 
drejtësinë e përgjithshme të gjykimit nëse ajo shkakton paragjykim të padrejtë.

6.  Në skenarin e parë (a) nuk ka asnjë arsye bindëse për mungesën e një avokati në fazën 
më të hershme të procedurës. Nëse deklaratat inkriminuese bëhen dhe përdoren më 
pas për sigurimin e dënimit, paragjykimi i pakthyeshëm për të drejtat e të akuzuarit 
dhe rrjedhimisht drejtësia e gjykimit është edhe më e dukshme se në skenarin e tretë. 
Gjithashtu është e mundur që nuk ka përdorim të një deklarate të tillë ose që nuk është 
bërë asnjë deklaratë: në këto rrethana ndikimi negativ në drejtësinë e përgjithshme 
të procedurës dhe, rrjedhimisht, nga gjykimi, do të jetë logjikisht më i rëndë se ai i 
mungesës së një avokati për arsye bindëse. Në fakt, John Murray k. Mbretërisë së 
Bashkuar, (8 shkurt 1996, Raportet e Vendimeve dhe Vendimeve 1996 I) thekson se 
dëmi “është” (madje as “nuk mund të jetë”!) I pakthyeshëm (shih më poshtë).

7.  Megjithatë, vendimi pohon se “Testi i vendosur në Salduz për të vlerësuar nëse një 
kufizim në qasjen ndaj avokatit është në përputhje me të drejtën për gjykim të drejtë 
përbëhet nga dy faza. Në fazën e parë Gjykata duhet të vlerësojë nëse ka arsye bindëse 
për kufizimin. Në fazën e dytë, ajo duhet të vlerësojë paragjykimin e shkaktuar për të 
drejtat e mbrojtjes nga kufizimi në rastin në fjalë. Me fjalë të tjera, Gjykata duhet të 
shqyrtojë ndikimin e kufizimit në drejtësinë e përgjithshme të procedurës dhe të vendosë 
nëse procedura në tërësi është e drejtë” (shih paragrafin 257 të aktgjykimit)541. Ajo 

539  1. Kjo nuk është aq e ngurtë dhe formaliste sa një rregull absolut përjashtues. Ai lejon, me sa duket, për përfshirjen 
e deklaratave në dosjen e çështjes, por ndalon përdorimin e tyre në arritjen e bindjes.
540  2. Sipas fjalorit Collins English Dictionary, “nëse flisni për dëmtimin e pakthyeshëm ose për një situatë të 
pakthyeshme, ju do të thoni se dëmi apo gjendja është aq e keqe sa nuk ka mundësi për ta vënë atë në rregull”.
541  3. Nuk ka asnjë arsye pse pse Gjykata duhet gjithmonë ta bëjë këtë dhe pse kjo është e vetmja qasje e mundshme. 
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pretendon se shprehja ‘paragjykim i pakthyeshëm’ nuk nënkupton një kërkesë absolute, 
është vetëm një “rregull, i cili, ndërsa është i rreptë, nuk ishte absolut” (paragrafi 260 
i aktgjykimit). Ky argument i fundit nuk është i saktë. “Në parim” nuk do të thotë “i 
nënshtrohen përjashtimeve”. Një interpretim i tillë është në kundërshtim me përdorimin 
standard të shprehjes në praktikën gjyqësore të Gjykatës dhe është në kundërshtim me 
kuptimin e dhënë në fjalorët standardë542. Paragrafi (§ 55) i Salduzit që analizohet nga 
Gjykata qartë dallon “si rregull” “përveç rastit”, të përmendur në lidhjen e parë, nga “në 
parim”, që përdoret në të tretën.

8.  Ne jemi të mendimit se duke përdorur shprehjen “Me fjalë të tjera”543 vendimi:
-  keqkupton gërmën dhe frymën e testit Salduz dhe jurisprudencën e lidhur me të, 

dhe të kuptuarit kombëtar dhe të BE-së të zhvilluar në përgjigje të Salduz; 
-  Më tej, në përcaktimin e asaj që përbën një arsye bindëse për kufizimin e qasjes në 

avokat, zbatohet një test i ri i tejkaluar, i cili zbatohet në kundërshtim me faktet e 
rastit.

9.  Salduz pretendoi se të drejtat e mbrojtjes do të paragjykohen në mënyrë të pakthyeshme 
kur inkriminimi i deklaratave të bëra gjatë marrjes në pyetje të policisë pa qasje në 
avokat përdoret për një dënim. (Shih, ndër të tjera, Płonka k. Polonisë, Nr. 20310/02, 
31 mars 2009, Pishchalnikov k. Rusisë, Nr. 7025/04, 24 shtator 2009, dhe Dayanan k. 
Turqisë, Nr.7377/03, 13 tetor 2009).

10.  Sidoqoftë, në rastin në fjalë Gjykata erdhi në përfundimin se një kthim i tillë i tillë nuk 
ka pasoja fatale për drejtësinë e procesit, pasi që drejtësia është një çështje që duhet 
marrë në konsideratë në tërësi. Mjet i veçantë, siç është përjashtimi, nuk kërkohet (në 
kundërshtim me A.T. k. Luksemburgut, Nr.30460/13, 9 prill 2015).

11.  Në rastin konkret, Gjykata është e kënaqur që gjykata duhet të marrë parasysh një numër 
faktorësh dhe se përdorimi i deklaratave inkriminuese të bëra në mungesë të avokatit 
është vetëm një nga këta faktorë. Ky pozicion është në kundërshtim me logjikën 
e Salduz. Në logjikën e Salduz, edhe një mohim i justifikuar i qasjes në avokat nuk 
duhet të paragjykojë padrejtësisht të drejtat e të akuzuarit sipas Nenit 6. Çështjet në 
diskutim mbeten të drejtat e të akuzuarit. Duke pasur parasysh mungesën e qasjes në një 
avokat, një burim i mundshëm i paragjykimeve të parëndësishme nuk mund të zbritet 
duke plotësuar kërkesat e zakonshme të gjykimit të drejtë. Përdorimi i palejueshëm i 
provave për bindje veçohet si një rast i paragjykimit të pakthyeshëm ndaj të drejtave 
të të akuzuarit. Sapo dëshmitë të përdoren për dënim, nuk ka vend për shqyrtim të 
mëtejshëm të drejtësisë. 

12.  Ky është pikërisht përfundimi në Salduz, ku, duke konsideruar një numër mangësish 
të tjera, që duket se kanë të bëjnë me dështimet sistematike në sistemin turk dhe duke 
shqyrtuar disa faktorë që konsideroheshin të drejta, Gjykata arriti në përfundimin 
se shkelja ishte bazuar ekskluzivisht në shkelje e të drejtave të mbrojtjes544. Gjykata 

Shih Can k. Austrisë (Nr. 9300/81, raporti i Komisionit i 12 korrikut 1984, Seria A nr.96), të cituar në aktgjykim. Për 
më tepër, dhe kjo në vetvete duhet të kishte luftuar kundër mënyrës në të cilën Gjykata mbështetet në metodologjinë 
“drejtësi si një e tërë”, në Can (§ 60) gjejmë si në vijim: “Duke pasur parasysh faktin se kufizimi zgjati një periudhë 
në një moment që ishte vendimtar për zhvillimin e procedurës në tërësi «, pa shikuar fazën e gjykimit, Komisioni 
konkludoi se ka pasur shkelje të nenit 6 (3) (c) të Konventës për shkak të refuzimi i lejimit të parashtruesit të 
kontakteve personale pa mbikëqyrje me avokatin e tij” . Edhe një herë, efekti duhet të merret në konsideratë duke 
pasur parasysh ndikimin në procedurë në tërësi, dhe jo në gjykim. Shkelja është gjetur për shkelje specifike të 6 (3) c.
542  4. “Në parim” - si një ide apo plan i përgjithshëm, megjithëse detajet ende nuk janë vendosur ...”Oxford Dictionary 
of English. Asnjë kuptim tjetër nuk është dhënë. E kundërta është “në praktikë”. Sipas fjalorit francez të Larousse: 
“En principe, si në s’en tient à la règle générale, selon toute vraisemblance, si rien ne vient l’empêcher”.
543  5. “Me fjalë të tjera, Gjykata duhet të shqyrtojë ndikimin e kufizimit ...” (paragrafi 257).
544  6. “Në të shumtën e rasteve, megjithëse ankuesi kishte mundësi të kundërshtonte provat kundër tij në gjykim 
dhe më pas në apel, mungesa e një avokati gjatë kohës që ishte në paraburgim policor ka ndikuar në mënyrë të 
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në mënyrë të qartë deklaroi se përfundimi i saj nuk kishte të bënte me një shkelje të 
drejtësisë së përgjithshme, por një shkelje të Nenit 6 § 3 (c) të Konventës në lidhje me 
Nenin 6 § 1 (Salduz, § 63). Në kundërshtim me atë që aktgjykimi i tanishëm pretendon 
si realitet (shih § 7 më lart), domethënë se Gjykata duhet gjithmonë të marrë parasysh 
drejtësinë e përgjithshme, është qasja normale e kësaj gjykate që të zbatojë rregulla 
të shkëlqyera në këtë kontekst, në pikëpamje të ndikimit të pakthyeshëm të shkeljes 
në drejtësinë e përgjithshme. Paanësia e përgjithshme nuk u zbatua, ndër të tjera, në 
John Murray (cituar më lart), e cila u zëvendësua nga gjykimi i Dhomës së Madhe 
të Salduz. Në John Murray (si një rast i mirë terrorizmi si ai aktual), u konstatua se 
pavarësisht nga mungesa e avokatit gjatë 48 orëve të para, nxjerrja e konkluzioneve 
nga heshtja nuk ishte e padrejtë apo e paarsyeshme. Ndërsa nuk kishte asnjë problem 
me drejtësinë e përgjithshme, “megjithatë, çështja e mohimit të qasjes në një avokat ka 
implikime për të drejtat e mbrojtjes që kërkojnë një ekzaminim të veçantë” (shih § 56 
të atij aktgjykimi). “Për të mohuar qasjen në një avokat për 48 orët e para të pyetjeve 
të policisë, në një situatë ku të drejtat e mbrojtjes mund të dëmtohen në mënyrë të 
pakthyeshme, është - pavarësisht nga arsyetimi për një mohim të tillë - i papajtueshëm 
me të drejtat e të akuzuarit sipas Nenit 6” (John Murray, § 66). Për një autoritet të ri 
duke ndjekur të njëjtën qasje, shih A.T. k. Luksemburgut (cituar më lart)545. Aty, Gjykata 
gjeti një shkelje të Nenit 6 § 3 (c) të Konventës së kombinuar me Nenin 6 § 1. Në atë 
rast gjykatat vendase pritej të zgjidhnin paragjykimet (dmth. Ata nuk zbatonin rregullin 
përjashtues). Por e gjithë kjo nuk ishte çështje e analizës së drejtësisë së përgjithshme. 
Është e panevojshme të thuhet, me qasjen e marrë në këtë gjykim nuk do të kishte 
shkelje të Nenit 6.

13.  Vlen të përmendet se në Salduz, Gjykata u referua në kontekstin e paragjykimeve të 
panevojshme ndaj faktorëve të tjerë të cilët përndryshe ishin relevante për drejtësinë 
e përgjithshme, por nuk gjetën që ato mund të kundërsulmonin paragjykimet e 
panevojshme. Në rastin aktual nuk kemi të bëjmë me padrejtësi, por me paragjykime të 
pakthyeshme, të cilat nuk mund të kundërsulmohen fare. 

14.  Ndërkohë që Gjykata shpesh shikon drejtësinë e procedurës në tërësi, në kundërshtim 
me atë që gjykimi duket se supozon, nuk ka bazë logjikisht bindëse për të pretenduar 
se vetëm një vlerësim i “drejtësisë së përgjithshme”546 (bazuar në rezultatin e gjykimit) 
rezulton në gjetjen e një shkelje të Nenit 6. Nuk ka asgjë të veçantë në qasjen e Salduz 
që gjen disa paragjykime të padrejta (dhe, në veçanti, të pariparueshme) fatale për të 
drejtat e mbrojtjes. Kjo qasje është e pranishme në praktikën gjyqësore nga ditët e saj të 
hershme, siç citohet në këtë aktgjykim dhe në rastet shtesë të përmendura më lart.

15.  Pajtohemi, se duhet të kihet “parasysh zhvillimi i procedurës në tërësi”, por “nuk 
mund të përjashtohet që një faktor specifik mund të jetë aq vendimtar sa të mundësojë 
vlerësimin e drejtësisë së gjykimit në një fazë më të hershme në procedurë” (shih Can k. 
Austrisë, cituar më lart, § 48, cituar në § 251). Kjo është ajo që bëri Salduz: ai identifikoi 
një faktor specifik vendimtar që mundëson që vlerësimi të kryhet në një fazë të hershme 
të procedurës. Ky nuk është një rast unik në jurisprudencë. E njëjta gjë vlen edhe për 
një gjykim ku deklaratat inkriminuese merren me tortura (shih Gäfgen k. Gjermanisë 

pakthyeshme të drejtat e tij të mbrojtjes (Salduz, § 62). Duke marrë parasysh sa më sipër, Gjykata gjeti një shkelje 
të nenit 6 § 3 (c) të Konventës në lidhje me nenin 6 § 1 (Salduz, § 63).
545  7. Shih më tej, Aleksandr Zaichenko k. Rusisë, Nr. 39660/02, 18 shkurt 2010; Khayrov k. Ukrainës, Nr. 19157/06, 
15 nëntor 2012; dhe Grinenko k. Ukrainës, Nr. 33627/06, 15 nëntor 2012.
546  8. Mund të thuhet se qasja e përgjithshme e drejtësisë është përdorur për të kapërcyer vështirësitë në formulimin 
e përdorur në nenin 6 § 3. Shih, për shembull, Bönisch k. Austrisë, 6 maj 1985, Seria A nr. 92; dhe Goss, Të Drejtat 
Penale të Gjykimit të Drejtë, Hart 2014.



687

[DhM], Nr. 22978/05, § 166, GJEDNJ 2010, në kontekstin e vetëinkriminimit), dhe 
me siguri e njëjta gjë është e vërtetë për deklaratat inkriminuese që rezultojnë nga 
detyrimi i drejtpërdrejtë (shih O’Halloran dhe Francis k. Mbretërisë së Bashkuar 
[DhM], Nr. 15809/02 dhe 25624/02, § 53, GJEDNJ 2007 III, ku Gjykata shprehimisht 
refuzoi idenë se ekziston një ndalim absolut i detyrimit të drejtpërdrejtë nën privilegjin 
kundër vetëvendosjes. Nuk rrjedh nga ky pozicion se forma të caktuara të detyrimit të 
drejtpërdrejtë nuk mund të jenë në vetvete dëmtues për drejtësinë e përgjithshme të një 
gjykimi në mënyrë që të shkojë në një shkelje të vetvetes pa u ngatërruar më tej).

16.  Ne insistojmë në kuptimin e drejtpërdrejtë të parimit të pandrekueshmërisë të paraqitur 
në Salduz jo vetëm sepse ne jemi të mendimit se siguria ligjore kërkon që parimet e tilla 
të rëndësishme nuk duhet të zhduken pa arsye të justifikuara. Ne jemi të mendimit se 
parimi i mësipërm është vendimtar për mbrojtjen efektive të së drejtës për një gjykim të 
drejtë. Gjykata ka pranuar se drejtësia e gjykimit ka gjasa të paragjykohet seriozisht nga 
një dështim fillestar për të përmbushur dispozitat e tij, veçanërisht në lidhje me të drejtat 
e përmendura në nenin 6 § 3 (shih Imbrioscia k. Zvicrës, 24 nëntor 1993, § 36, Seria 
A, 275, Salduz, § 50, dhe, më së fundi, Dvorski k. Kroacisë, përmendur më lart, § 76). 
Mungesa e një avokati kur një i dyshuar i paraburgosur përballet me policinë për herë të 
parë ka efekte të qëndrueshme në të gjithë procedurën dhe prania e një avokati është një 
garanci e madhe kundër abuzimit policor. Në raste të caktuara, të tilla si kjo e tanishme, 
nuk ka asnjë mënyrë për të kundërshtuar deklaratën origjinale vetë-inkriminuese. (Një 
nuk mund të tërheqë një gënjeshtër.) Për të lejuar një deklaratë vetë-inkriminuese të bërë 
në mungesë të një avokati për të shërbyer si bazë për bindje, gjykimi duket i dyshimtë. 
Ajo shkon në zemër të bindjes për shkak të pamundësisë për të shfuqizuar pasojat e tij 
në një fazë të mëvonshme (përveç nëse zbatohet një rregull përjashtimi). Shqyrtimet 
e kujdesshme të parandalimit të policisë po ashtu janë në favor të sundimit pothuajse 
përjashtues të Salduz. Nëse autoritetet hetimore e dinë se praktikat e caktuara të cilat 
shkelin të drejtat e të akuzuarit sipas Nenit 6 § 3 mund të rezultojnë në një gjykim, ata do 
të hezitojnë të zbatojnë praktika të tilla. Dhe, siç u përmend në Salduz, qasja e hershme 
në këshillat ligjore (mbrojtës) është një mbrojtje themelore kundër keqtrajtimit.

17.  Aktgjykimi i tanishëm jep një përshkrim çuditërisht laik të praktikës së shteteve 
anëtare: “një numër Shtetesh kërkojnë deklarata të bëra në mungesë të një avokati ... të 
përjashtohen nga gjykimi, ndërsa në të tjerët pranimi i deklaratës ... është, të paktën në 
një farë mase, një çështje për diskrecion gjyqësor”. Fakti është se shumica dërrmuese 
e shteteve anëtare kanë kodifikuar një rregull përjashtimi të detyrueshëm ose kanë një 
jurisprudencë të detyrueshme, e cila urdhëron zbatimin e rregullave përjashtuese për 
inkriminimet e tipit Salduz që shkaktojnë paragjykime të pakthyeshme, për shembull, të 
akuzuarit e bën një kërkesë të tillë.547 Në disa vende shkelja e të drejtës për heshtje është 
baza e sundimit përjashtues, në të tjerat është mungesa e qasjes në avokat. Vetëm disa 
vende kanë legjislacion anti-terror që autorizon izolimin për 3-5 ditë (Francë, Spanjë, 
Mbretëria e Bashkuar). Sistemi spanjoll ka qenë subjekt i kritikave shumë të ashpra të 
KKT-së në këtë drejtim.548

18.  Për ta përmbledhur: edhe nëse Neni 6 § 3 të drejtat janë aspekte specifike të së drejtës 
për një gjykim të drejtë, siç mund të tregojë qartë logjika e Njeriut dhe e njeriut, mund 
të ketë raste të dëmtimit të parevokueshëm për atë drejtësi që përjashton drejtësinë 

547  9. Mund, që duket të jetë autoriteti kryesor në këtë aktgjykim, nuk ka pasur vështirësi në shpërfilljen e praktikës së 
një numri të mirë të shteteve anëtare (§ 49). Këtu ndodh e kundërta: ndërkohë që ka një prirje të fortë drejt sundimit 
përjashtues në situata të ngjashme me atë të tanishme, Gjykata këmbëngul se kjo nuk është materiale, pasi dëshmia 
është çështje e ligjit kombëtar.
548  10. Raportet dhe përgjigjet e publikuara në Prill 2013, CPT/Inf (2013) 6, 7, 8 dhe 9.
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si një e tërë. Një situatë e tillë e paragjykimeve të pakthyeshme është identifikuar në 
Salduz si një rregull absolut dhe jo si rregull me përjashtime. Nuk mund të shohim se 
si paragjykimet e pakthyeshme mund të zgjidhen pa rregull përjashtues. Qasja e re nuk 
ofron asnjë zgjidhje kundërbalancuese. Aktgjykimi thjesht paraqet një listë kriteresh të 
cilat, ndër të tjera, duhet të merren parasysh në vlerësimin e përgjithshëm të drejtësisë 
në të gjitha rastet si një çështje e natyrshme (ekziston një element kundërbalacues në 
këto kërkesa të zakonshme, në kundërshtim me atë që ka është treguar të ekzistojë në 
Al-Khaëaja dhe Tahery k. Mbretërisë së Bashkuar (DhM) (Nr. 26766/05 dhe 22228/06, 
GJEDNJ 2011, në të cilin rregulli i linjës së ndriçuar në lidhje me ndalimin e përdorimit 
të vetëm të paprovuar dhe vendimtare provat u braktisën kur Gjykata gjeti se kishte 
faktorë kundërbalancues). 

II. Arsyet bindëse për mungesën e një avokati 

19.  Gjykata ka zhvilluar një test të ri për të përcaktuar se çfarë përbën një arsye bindëse për 
mungesën e një avokati, siç kërkohet nga Salduz. Këtë test të ri e gjejmë të paplotë dhe të 
bazuar në frymëzim të dyshimtë. Kjo paplotësi i ndihmoi Gjykatës të gjejë arsye bindëse 
dhe, në fund të fundit, drejtësinë e përgjithshme. (Kjo do të ishte më e vështirë nëse do 
të ishte e qartë se asnjë arsye bindëse nuk ekzistonte.) Ne jemi dakord se ekzistenca 
e një nevoje urgjente për të shmangur pasojat serioze negative për jetën, lirinë ose 
integritetin fizik në një rast të caktuar është një konsideratë thelbësore në gjetjen arsye 
bindëse për të kufizuar qasjen në këshilla ligjore. Kjo është një kusht sine qua non. Në 
rrethana të tilla nuk duhet të presësh që një avokat të jetë i pranishëm përpara se të fillojë 
një marrje në pyetje. A është kjo nevojë urgjente një arsye e mirë për të mos pranuar 
qasjen në një avokat të disponueshëm? Përkufizimi qëndron i tepruar. A do të mjaftonte 
nevoja urgjente për marrjen në pyetje për të shmangur pasojat e largëta të pafavorshme 
ndaj integritetit të mundshëm fizik të ardhshëm? Ajo që mungon nga përkufizimi është 
sqarimi se pasoja e kundërt duhet të jetë e afërt. 

20.  Qasja e Gjykatës mbështetet në mënyrë të qartë në Neë York k. Quarles 467 US 649 
(1984), i cili njohu një “përjashtim të sigurisë publike” ndaj sundimit Miranda, duke 
lejuar marrjen në pyetje në mungesë të avokatit dhe para se një i dyshuar të kishte lexuar 
të drejtat e tij kur ekziston një kërcënim për sigurinë publike. Referenca ndaj qasjes 
amerikane është e gabuar dhe tregon mungesë në standardin e Gjykatës. Gjykata e Lartë 
arriti në përfundimin se “nevoja për përgjigje ndaj pyetjeve në një situatë që paraqet 
kërcënim për sigurinë publike tejkalon nevojën për një rregull mbrojtës që mbron 
privilegjin e Amendamentit të Pestë kundër vetë-inkriminimit”. Praktika gjyqësore në 
lidhje me aplikimin federal dhe të nivelit shtetëror të Quarles tregon qartë se ai vlen për 
kërcënimin aktual. Në çdo rast, përjashtimi i sigurisë publike u zbatua - si në Quarles, 
kishte një armë të pranishme kur u bënë pyetjet e policisë jo të Mirandizuara. Arma e 
zjarrit përfaqësonte një kërcënim të menjëhershëm (ku, si në Quarles, çështja është një 
konsideratë që duhet të kryhet “shpesh në një sekondë” dhe pyetja e policit arrestues ka të 
bëjë me vendndodhjen e armës). Përjashtimi i sigurisë publike nuk është përdorur kurrë 
në kontekstin e parandalimit të sulmeve të ardhshme terroriste të cilat konsiderohen 
të mundshme. Në rastin e fundit të terrorizmit të Dzhokhar Tsarnaev, prokuroria nuk 
pranoi përfshirjen e pranimeve të bëra në mungesë të një avokati. Ndërsa ekziston 
një përjashtim i sigurisë publike nën Quarles, Gjykata e Lartë është në përputhje me 
pozicionin e paragjykimit të pakalueshëm të Salduz: “Kështu edhe me amendamentin e 
Gjashtë të drejtën për këshillën e zgjedhjes. Ai urdhëron, jo se një gjykim të jetë i drejtë, 
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por që të sigurohet një garanci e veçantë e drejtësisë, që të akuzuarit të mbrohen nga 
avokati që ai beson se është më i miri” (US k. Gonzalez-Lopez, 548 U.S. __2006). Qasja 
e SHBA kundërshton në mënyrë të barabartë vlerësimin e përgjithshëm të drejtësisë së 
gjykimit: “Kushtetuta garanton një gjykim të drejtë përmes klauzolave të procesit të 
rregullt ligjor, por ajo përcakton elementet themelore të një procesi të drejtë gjyqësor 
kryesisht nëpërmjet disa dispozitave të Amendamentit të Gjashtë, duke përfshirë 
klauzola e avokatit ‘(Strickland, supra, në 684-685). Në të shumtën, e drejta në fjalë këtu 
është e drejta për avokatë të zgjedhur, e jo e drejta për gjykim të drejtë; dhe kjo e drejtë 
u shkel sepse privimi i avokatit ishte i gabuar. Asnjë shfaqje shtesë e paragjykimeve nuk 
kërkohet për të bërë shkeljen ‘të plotë’” [US k. Gonzalez-Lopez, cituar më lart].

21.  Fakti që ekziston një nevojë urgjente për të shpëtuar jetën nuk shpjegon pse dhe si 
këshillat dhe prania, në veçanti, e një avokati, që është e një të drejte, do të ishte, si parim, 
e dëmshme për shpëtimin e jetës. (Përsëri, duke supozuar se nuk shkakton vonesë). A 
po supozojmë se ngushëllimi psikologjik që rrjedh nga prania e një avokati është e 
ngushëllimit të tillë ndaj terroristëve se ai minon parandalimin e fatkeqësive? Statusi 
i veçantë i avokatëve u jep atyre një qëndrim qendror në administrimin e drejtësisë si 
ndërmjetës midis publikut dhe gjykatave. Ata, pra, luajnë një rol kyç në sigurimin se 
gjykatat, misioni i të cilave është themelor në një shtet të bazuar në sundimin e ligjit, 
gëzojnë besim të publikut (shih Morice k. Francës [DhM], Nr. 29369/10, §§ 132-133, 
GJEDNJ 2015). Apo a është Gjykata e mendimit (siç pranoi Dhoma) se avokati do të 
ndihmonte shkaktarin e terroristëve duke përjashtuar taktikat e caktuara policore?

III. Situata e katër aplikantëve 

(a) Qasaj e Gjykatës për arsye bindëse në rastin e tre aplikantëve të parë 
22.  Gjykata gjeti se kishte arsye bindëse për lejimin e një avokati, duke pasur parasysh 

rrethanat e jashtëzakonshme pas sulmeve të përsëritura terroriste. Nuk mund të 
pajtohemi më shumë: ky ishte një moment i jashtëzakonshëm, që kërkonte veprime 
të përcaktuara të policisë. Por nuk është kjo çështja këtu. Kërkesat e përkufizimit të 
arsyeshëm të arsyeve bindëse të siguruara nga Gjykata u përmbushën lehtësisht. Por 
pyetja nuk është nëse ka pasur rrethana të jashtëzakonshme dhe një nevojë urgjente, 
por nëse kishte arsye bindëse për të mos pasur qasje në një avokat në këto rrethana. 
Kjo çështje thelbësore diskutohet vetëm në lidhje me z. Ibrahim: në rastin e tij gjyqtari 
hetues gjeti se ai mund të ishte lejuar të fliste me avokatin e tij me telefon dhe se në këtë 
masë të kufizuar ai ishte mohuar gabimisht qasja në avokat (shih paragrafët 81 dhe 278) 
të vendimit). Por kjo konsiderohet nga Gjykata si një mbikëqyrje gati e pashmangshme 
nga policia, të cilët punonin në kushte ekstreme.

23.  Në rastin e z. Omar, qasja në këshilla ligjore u vonua për pak më shumë se tetë orë, gjatë 
së cilës kohë ai ishte marrë në pyetje për një total prej rreth tre orë. Qasja e zotit Ibrahim 
në këshilla ligjore u shty për rreth shtatë orë dhe ai u mor në pyetje gjatë asaj kohe për 
rreth gjysmë ore. Qasja e zotit Mohammed në këshilla ligjore u vonua për rreth katër 
orë, gjatë së cilës kohë u zhvilluan tetë minuta hetim.

24. Ne pajtohemi, policia nuk mund të priste ardhjen e avokatëve dhe derisa të jepen këshilla 
në lidhje me detajet (ndoshta jo plotësisht të zbulueshme) të akuzës. Policia kishte të 
drejtën dhe detyrën për të përcaktuar taktikat e duhura të marrjes në pyetje (kur duhet të 
fillojë, kur të ndërpresë, etj.). Por prania ose disponueshmëria e një avokati nuk kishte 
rëndësi për policinë. “Në orën 7.55 të mëngjesit, kryeinspektori MacBrayne urdhëroi 
që z. Omar të mbahej i papërcaktuar në listën 8 të Aktit të Terrorizmit 2000” (shih 
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paragrafin 22). Nuk u shqyrtua disponueshmëria e avokatëve apo një vlerësim individual 
që duke pritur avokatin e gatshëm do të shkaktonte vonesa ose rreziqe të tjera në lidhje 
me përparësinë e parandalimit të pasojave të dëmshme. Kjo ishte në thelb një ndalim i 
pa-individualizuar. Kur z. Omar kërkoi përsëri një avokat kryesisht, atij iu tha në orën 
10.24 se vonesa e intervistës do të përfshinte një rrezik të menjëhershëm të dëmtimit të 
personave dhe se “duke pritur ardhjen e një avokati dhe duke lejuar ndonjë konsultim 
para intervistës para çdo përpjekjeje për të vendosur mbi faktet do të shkaktojë vonesë të 
panevojshme për këtë proces intervistimi” (shih paragrafin 28). Gjykatësi nuk e shqyrtoi 
çështjen e disponueshmërisë së një avokati të tillë gjatë intervistave. Ne besojmë se 
kishte një avokat mbrojtës, ai ose ajo duhet të ishte lejuar të merrte pjesë në intervistë 
(përveç nëse për ndonjë arsye tjetër bindëse). Por asnjë avokat nuk u kontaktua para 
12.19 pasdite. Edhe një herë, nuk shohim asnjë arsye bindëse për vonesën. Fakti është 
se avokati i detyrës arriti vetëm pas përfundimit të intervistës së sigurisë. 

25.  Në rastin e z. Ibrahim, konsultimi me telefon u mohua dy herë përpara se intervistimi i 
sigurisë të ishte urdhëruar madje (shih paragrafin 42). Një avokat në detyrë mbërriti në 
tavolinën e frontit të Stacionit Policor të Paddington Green në orën 8:00. Në atë kohë 
intervista e sigurisë ishte duke u zhvilluar dhe përfundoi në orën 8.35. 

26.  Sa i përket z. Mohammed, paraburgimi i tij ishte i autorizuar pasi ai kërkoi ndihmë. Ai 
u urdhërua të mbahej i papërmbajtur, por rreth një orë më vonë, rreth orës 6.59, u thirr 
një avokat i detyrës. Një avokat për detyrë arriti në tavolinën e pritjes të stacionit policor 
në orën 8 të mëngjesit. Një intervistë e shkurtër e sigurisë filloi pa praninë e avokatit në 
orën 8.14.

27.  Në rastin e intervistave të sigurisë së zotit Omar u zhvilluan ndërmjet orës 9 paradite 
dhe orës 2.20 të mëngjesit. Në këtë periudhë, megjithëse z. Omar kërkonte vazhdimisht 
një avokat, avokatit të gatshëm iu tha vetëm në orën 12.19. se intervistat e sigurisë ishin 
duke u zhvilluar. Ne e shohim veçanërisht shqetësues se autorizimi për paraburgim pa 
të meta ishte për dy ditë, pa marrë parasysh se ekzistonte ndonjë arsye bindëse që do 
ta bënte mungesën e një avokati të papërshtatshëm. Arsyeja e dhënë, pikërisht që pritja 
e ardhjes së avokatit do të shkaktonte vonesa të panevojshme, është e saktë në teori, 
por, në rastin e z. Omar, referenca për mungesën e avokatit është artificiale, ashtu siç 
është shkaktuar nga vetë policia. Ne konkludojmë se nuk kishte asnjë arsye bindëse 
për mungesën e një avokati në rastin e z. Omar. Deklaratat inkriminuese janë bërë 
në mungesë të avokatit, pa arsye bindëse për këtë mungesë në fazën e intervistës ose 
mungesën e këshillave. Deklaratat u përdorën për dënimin. Ne konkludojmë se të drejtat 
e mbrojtjes janë paragjykuar në mënyrë të pakthyeshme dhe nuk janë kundërpeshuar me 
përjashtimin e provave. Prandaj, neni 6 është shkelur.

28.  Sa i përket z. Ibrahim, vetë gjyqtari i procedurës që pranoi se avokati i detyrës mund 
të kishte marrë pjesë në një njoftim të shkurtër “dhe se në teori ka pasur kohë për një 
konferencë ballë për ballë ndërmjet 18.10 dhe 19.58” (cituar në paragrafin 80). Në këtë 
drejtim, e shohim të parëndësishëm që punonjësit e policisë punonin nën presion të 
jashtëzakonshëm dhe se koha në dispozicion do të ishte e pamjaftueshme për këshillim të 
duhur. Konstatimi i gjyqtarit të hetimeve tregon se nuk kishte arsye bindëse (objektive) 
për të mos pasur një avokat të pranishëm në intervistën e sigurisë (përveç ndalimit). 
Policia bëri një gabim (si në rastet tjera); që ne mund ta kuptojmë. Ajo që nuk mund ta 
kuptojmë është pse materiali për inkriminimin që del nga intervista për sigurinë është 
përdorur për bindjen. Kjo është veçanërisht e çuditshme sepse të gjitha kufizimet në 
këshillat ligjore në Tabelën 8 të Aktit të Terrorizmit të vitit 2000 janë në lidhje me masat 
që kanë të bëjnë me dëmtimin e dëshmive, arrestimin, alarmimin e të dyshuarve ose 
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dëmtimin e personave, ose që lidhen me ardhjen e vonuar të avokatit nuk kanë të bëjnë 
me provën e grumbullimit të bindjes. 

29.  Sa i përket zotit Mohamed, provat inkriminuese u përdorën për dënim dhe kjo paragjykim 
i pakthyeshëm e shkel Konventën (Neni 6 § 3 në lidhje me Nenin 6 § 1).

30.  Në kundërshtim me Gjykatën, ne do të kishim arritur të njëjtin përfundim edhe sikur 
të kishim përdorur qasjen e përgjithshme të drejtësisë të gjykimit. Edhe duke supozuar 
se kishte arsye bindëse për mos lejimin e aksesit ndaj avokatit në momentin hetues 
vendimtar, Gjykata duhet të kishte aplikuar shqyrtim më të madh për të përcaktuar nëse 
mungesa e avokatit ka bërë ose nuk ka dëmtuar padrejtësisht të drejtat e të akuzuarit sipas 
Nenit 6. “Megjithatë, nuk do të ketë një gjykim të drejtë, përveç nëse ndonjë vështirësi 
që i është shkaktuar të pandehurit nga një kufizim i të drejtave të tij, kompensohen 
mjaftueshëm nga procedurat e ndjekura nga autoritetet gjyqësore (shih, për shembull, 
Doorson k. Holandës, 26 mars 1996, § 70, Raportet 1996-II, Van Mechelen dhe të tjerët 
k. Holandës, 23 prill 1997, § 58, Raportet 1997-III, Jasper k. Mbretërisë së Bashkuar 
Nr. 27052/95, §§ 51-53, 16 shkurt 2000, S.N. k. Suedisë, Nr. 34209/96, § 47, GJEDNJ 
2002-V; dhe Botmeh dhe Alami k. Mbretërisë së Bashkuar, Nr. 15187/03, § 37, 7 qershor 
2007)” (duke cituar A. dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, përmendur më lart, § 
205). Në fund të fundit, është “dëshmia e marrë gjatë fazës së hershme vendimtare të 
hetimit që përcakton kuadrin në të cilin vepra penale e akuzuar do të konsiderohet në 
gjykim (shih mundi Can k. Austrisë, Nr. 9300/81, raporti i Komisionit 12 korrik 1984, § 
50, Seria A nr.96)” (Salduz, § 54). 

31.  Nuk ka shenja të kundërbalancimit nga autoritetet gjyqësore në rastin aktual. Për më 
tepër, Gjykata ka kryer një analizë të thellë të drejtësisë së përgjithshme dhe veprimet 
e gjyqtarit të gjykimit. Është e vërtetë që intervista për sigurinë është përdorur për 
të mbledhur informacione relevante për hetime të mëtejshme, që synonin kryesisht 
parandalimin e sulmeve të mëtejshme, duke kapur terroristët dhe ishte e ligjshme (nëse 
nuk ka kundërshtime ndaj urdhërit që autorizon 48 orë të mbajtjes së incommunicado 
sigurisht policia nuk e ka keqpërdorur këtë mundësi). Është pranuar si në nivelin e 
brendshëm dhe nga Gjykata se kujdesi i ri është administruar gabimisht, në mënyrë që 
ligji i brendshëm të ishte thyer dhe informacioni i mbledhur u mbajt si “potencialisht 
i një rëndësie të lartë”. Për shembull, bindja e z. Ibrahim nuk mund të konsiderohet 
e drejtë në tërësi, madje edhe nën standardet e papranueshme të zbatuara. Është e 
parëndësishme që, sipas Gjykatës, ka pasur prova të mjaftueshme për të siguruar 
bindjen. Në mungesë të arbitraritetit të dukshëm, nuk është roli i kësaj Gjykate që të 
mendojë për rëndësinë e provave që konsideroheshin si potencialisht me rëndësi të lartë. 
Interesi i fortë publik në një dënim nuk mund të anashkalojë garancitë e Konventës - 
ky është mesazhi kryesor i rasteve të përmendur në vendim549, në kundërshtim me atë 
që Gjykata pretendon, që “interesi publik në parandalimin dhe ndëshkimin e sulmeve 
terroriste të kësaj përmasave, një konspiracion në shkallë të gjerë për të vrarë qytetarët 
e zakonshëm që shkojnë në jetën e tyre të përditshme, është e natyrës më imponuese” 
(shih paragrafin 299). Nëse dënimi është i “natyrës më bindëse”, atëherë cili është roli i 
të gjitha masave mbrojtëse të dhëna nga Konventa? Nëse një shtet është i mendimit se 

549  11. Për shembull, Gjykata i referohet A. dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar [DhM], Nr. 3455/05, KEDNJ 
2009 (pa ndonjë referencë të veçantë të paragrafit). Duke pranuar se rrjeti i al-Kaedës kishte krijuar një “emergjencë 
publike që kërcënonte jetën e kombit”, duke rezultuar në një nevojë urgjente për të mbrojtur popullsinë e Mbretërisë 
së Bashkuar, megjithatë mbetet e vërtetë se e drejta e ankuesve sipas Neni 5 § 4 ndaj drejtësisë procedurale duhej 
të ishte i balancuar kundrejt këtyre interesave të rëndësishme publike. Neni 5 § 4 duhet të importojë në mënyrë të 
konsiderueshme të njëjtat garanci për gjykim të drejtë si neni 6 § 1 në aspektin e tij kriminal (paragrafët 216-217). 
Nuk ka koncesion për interesin bindës të parandalimit apo bindjes.
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ekziston një interes i tillë publik i detyrueshëm, atëherë Konventa siguron mekanizmin e 
duhur në nenin 15. Derogimi është i mundur nën mbikëqyrjen e Gjykatës. Kur bëhet fjalë 
për parandalimin e sulmeve, qëllimi i intervistave të sigurisë mund të jetë çështje tjetër 
(deri në një pikë) dhe nuk përjashtojmë mundësinë e kufizimit të qasjes në avokat për 
qëllime parandaluese (nëse kjo kërkohet nga një kërcënim i menjëhershëm). Ajo që nuk 
mund ta kuptojmë është pse një instrument që është i domosdoshëm për parandalimin 
dhe mbrojtjen e jetës dhe gjymtyrëve pranohet për qëllime dënimi (që shërben dëshira e 
drejtësisë, e kuptuar si ndëshkim)? Çështja është edhe më e çuditshme në rastin në fjalë, 
ku, sipas Gjykatës, kishte prova të mjaftueshme për bindjen, madje duke përjashtuar 
provat në fjalë.550

(b) z. Abdurahman (aplikanti i katërt) 

32. Në rastin e z. Abdurahman Gjykata arriti në përfundimin se nuk kishte asnjë arsye 
bindëse për mungesën e avokatit. Brenda analizës së përgjithshme të drejtësisë, Gjykata 
ia zhvendosi barrën e provës Qeverisë për të demonstruar bindshëm se pse, në mënyrë të 
jashtëzakonshme dhe në rrethanat specifike të rastit, drejtësia e përgjithshme e gjykimit 
nuk u paragjykua padrejtësisht nga kufizimi i qasjes në këshilla ligjore (shih paragrafi 
300 i aktgjykimit). Gjykata vazhdoi me qasjen e përgjithshme të vlerësimit dhe konstatoi 
se ka pasur shkelje, kryesisht duke pasur parasysh udhëzimet e gjyqtarit gjyqësor (të 
cilat janë në thelb të ngjashme me ato që u konstatuan se kontribuonin në drejtësinë 
e gjykimit në rastin e tre aplikantët), sepse këto i lanë “lirinë e tepërt” jurisë. Kjo dhe 
efekti kumulativ i mangësive të tjera nuk mund të kënaqë barrën e madhe ndaj Qeverisë 
për të vërtetuar drejtësinë. 

33.  Ne pranojmë se janë shkelur të drejtat e Nenit 6 të aplikantit të katërt. Kjo rrjedh nga 
të kuptuarit tonë të Salduz: provat inkriminuese, të marra në mungesë të një avokati, 
u pranuan në gjykim. Ka paragjykime të pakthyeshme. Për më tepër, nuk kishte asnjë 
arsye bindëse për mungesën e avokatit, i cili mund të jetë një bazë e veçantë për të gjetur 
shkelje të nenit 6 § 3 (c) në lidhje me Nenin 6. Megjithatë, shkaku themelor i shkeljes 
qëndron diku tjetër. Në rastin aktual policia me vetëdije vazhdoi pyetjen kur u bë e qartë 
se z. Abdurahman duhet të trajtohet si i dyshuar me të gjitha të drejtat e mbrojtura të 
bashkangjitura. Shkelja përbëhet nga një strukturë policore, e cila ka ndodhur para se 
çështja e pranisë së një avokati të ketë dalë. Sigurisht, mungesa e avokatit ishte për shkak 
të kësaj krijese: nëse dikush nuk është i dyshuar, ai ose ajo nuk mund të kërkojë të drejtat 
e dhëna një të dyshuari. Megjithatë, mungesa e një avokati (një kufizim i paligjshëm i 
paligjshëm) është një pasojë dytësore e këtij abuzimi më të gjerë, pa paragjykime.

MENDIMIN PJESËRISHT KUNDËR TË GJYKATËSVE SAJÓ, KARAKAŞ, 
LAZAROVA TRAJKOVSKA AND DE GAETANO

(Përkthim) 

Ne votuam kundër pikës së fundit të dispozitave operative, sepse, sipas mendimit tonë, 
Gjykata duhet të kishte dhënë një vendim për aplikantin e katërt në lidhje me dëmin jopasuror.
550  12. Ndonëse nuk mund të jetë një konsideratë gjyqësore, duke qenë se Gjykata ka të bëjë me një çështje të 
politikës, pra “natyra më bindëse e bindjes”, ne shohim se kjo politikë është në kundërshtim me detyrën e respektimit 
të natyrës më imponuese të parandalimit të humbjeve të mëtejshme për jetën. Nëse një terrorist e di se informacioni 
në lidhje me terroristët e tjerë ose vendndodhjen e një bombe do të rezultojë në bindjen e tij, ai do të ketë më pak 
gjasa të bashkëpunojë.
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Duke pasur parasysh rrethanat e faktit, shumica nuk e konsideron të nevojshme të japë 
një vendim në këtë drejtim. Më tej vëren se parashtruesi i katërt mund të bëjë një kërkesë në 
Komisionin për Shqyrtimin e Rasteve Penale për të rihapur procedurat (shih paragrafin 315 të 
aktgjykimit). Në këtë drejtim duhet të theksohet se një kërkesë në Komisionin për shqyrtimin 
e çështjeve penale nuk përbën një mjet efektiv për qëllimet e nenit 35 § 1 (shih Tucka k. 
Mbretërisë së Bashkuar (vendim), 18 janar 2011, §§ 15 -17).

Është e qartë se sipas Nenit 41, Gjykata vendos për një shumë kompensimi për dëmin 
jopasuror nëse e konsideron të “nevojshme” për të siguruar dëmshpërblim. Pasi që ka 
hapësirë të konsiderueshme për të përcaktuar se në cilat raste aplikantët duhet të marrin 
dëmshpërblim, Gjykata shpesh konkludon se gjetja e një shkelje përbën një shpërblim të 
mjaftueshm dhe se nuk akordohet kompensim monetar (shih, midis shumë autoriteteve të 
tjera, Nikolova k. Bullgarisë, Nr. 31195/96, § 76, GJEDNJ 1999-II, Vinter dhe të tjerët k. 
Mbretërisë së Bashkuar [DhM], Nr.66069/09, 130/10 dhe 3896/10, KEDNJ 2013 dhe Murray 
k. Hollandës [DhM], nr. 10511/10, 26 prill 2016). Për të arritur këtë përfundim, Gjykata do 
të ketë parasysh të gjitha rrethanat e çështjes duke përfshirë natyrën e shkeljeve të gjetura, si 
dhe rrethanat e veçanta që kanë të bëjnë me kontekstin e çështjes (shih, për shembull, Vinter, 
cituar më lart, dhe mendimin mospajtues të gjyqtarëve Spielmann, Sajó, Karakaş dhe Pinto 
de Albuquerque në rastin e Murray, cituar më lart). Aty ku rrethanat e kërkojnë, si në rastin 
e McCann dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar (27 shtator 1995, § 219, Seria A. 324), në 
të cilën ai nuk pranoi të merrte ndonjë vendim lidhur me dëmin jopasuror për faktin se tre të 
dyshuarit terroristë të vrarë kishin qenë duke planifikuar të mbillnin një bombë në Gjibraltar, 
ose ku natyra e shkeljes që u gjet e garanton, siç është rasti i Tarakhel k. Zvicrës [DhM], Nr. 
29217/12, GJEDNJ 2014, Gjykata vendos se gjetja e një shkeljeje është e mjaftueshme në 
lidhje me çdo dëm jopasuror. Me fjalë të tjera, është vetëm në raste shumë të jashtëzakonshme 
që ai vendos të mos japë kompensim për dëmin jopasuror.

Mund të ketë gjithashtu raste në të cilat Gjykata vendos të japë një shumë më të ulët se 
ajo e dhënë në raste të tjera që kanë të bëjnë me Nenin në fjalë, përsëri duke marrë parasysh 
rrethanat e veçanta të kontekstit. Shembulli më tipik është rasti i A. dhe të tjerët k. Mbretërisë 
së Bashkuar [DhM], Nr. 3455/05, KEDNJ 2009, në kontekstin e terrorizmit, ku Gjykata ka 
shpjeguar gjerësisht (§ 252, shih gjithashtu Del Río Prada k. Spanjës [DhM], Nr. 42750/09, 
§ 145, GJEDNJ 2013) arsyet pse ajo kishte dhënë një shumë të konsiderueshme më të ulët se 
ato të dhëna më parë në raste të tjera lidhur me ndalimin e paligjshëm.

Sa i përket dëmit jopasuror në rastin në fjalë, shumica nuk e konsideron të nevojshme të 
japë një çmim nën këtë drejtim në rrethanat e këtij rasti. Kjo ndryshon nga forma e zakonshme 
e fjalëve, sipas të cilave “gjetja e një shkelje përbën një shpërblim të mjaftueshme”. Duke 
thënë se nuk është e nevojshme për të bërë një çmim, pa ofruar shpjegimin më të vogël, është 
një formulim i ri në jurisprudencën, që ne besojmë se duhet të sqarohet. Nëse shumica vendos, 
në bazë të disa faktorëve, për të mos dhënë një shpërblim të drejtë, duhet të përcaktojë arsyet 
e sakta për atë vendim.

Gjykata në paragrafin 311 të vendimit thekson se shkeljet e kryera nga kërkuesi i katërt 
ishin më pak serioze se ato të kryera nga tre aplikantët e parë, duke theksuar rëndësinë e 
sanksioneve efektive për t’u marrë me kërcënimin e terrorizmit. Ai pranon se, si rezultat i 
efektit kumulativ të të metave procedurale në rastin e ankuesit të katërt, domethënë, vendimi 
për të mos e këshilluar atë dhe për të kufizuar qasjen e tij në këshilla juridike, drejtësia e 
përgjithshme e gjykimit ishte paragjykuar në mënyrë të parevokueshme. Prandaj, ka pasur 
shkelje të Nenit 6 §§ 1 dhe 3 të Konventës në rastin e aplikantit të katërt. 

Gjykata gjithmonë ka dhënë një shumë për shkelje të Nenit 6 §§1 dhe 3 në rastet e 
mëparshme, edhe kur ka pasur mundësi të rihapjes së procedurës. Në rastin në fjalë, si mjeti 
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juridik i sugjeruar nga shumica (shih paragrafin 315 të aktgjykimit) është i një natyre të 
jashtëzakonshme, nuk është efektive (shih Tucka, cituar më lart, § 17). Është e vështirë të 
kuptohet arsyetimi i miratuar, i cili vë theksin në mundësinë e ndjekjes së një mjet kompesimi 
që më parë është shpallur joefektiv.

Duke pasur parasysh seriozitetin e shkeljes që gjendet në rastin e aplikantit të katërt dhe 
duke marrë parasysh rrethanat e veçanta të kontekstit, ne besojmë që Gjykata duhet të ketë 
dhënë një shumë në lidhje me çdo dëm jo-material që mund të ketë pësuar

MENDIMIN PJESËRISHT KUNDËR TË GJYKATËSVE HAJIYEV, YUDKIVSKA, 
LEMMENS, MAHONEY, SILVIS AND O’LEARY

I. Vlerësime hyrëse

1. Duhet të bëjmë të qartë që në fillim dallimi ynë i opinionit me shumicën e 
Dhomës së Madhe në rastin aktual nuk shkon në rishikimin e parimeve të përgjithshme 
në lidhje me Nenin 6 §§ 1 dhe 3 (c), për të cilën në thelb ne jemi dakord.551 Ne gjithashtu 
pajtohemi me shumicën në zbatimin e këtyre parimeve të përgjithshme në rastet e 
tre aplikantëve të parë dhe mos gjetjen e asnjë shkelje të Nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) të 
Konventës në lidhje me to. Megjithatë, na vjen keq që nuk jemi në gjendje të pajtohemi 
me pikëpamjen e shumicës se të drejtat e mbrojtjes së ankuesit të katërt janë shkelur 
në faktet e rastit në fjalë. Sa i përket këtij aplikanti, në kundërshtim me shumicën, ne 
konstatojmë se zbatimi i testit me dy faza në të cilat gjykimi i Dhomës së Madhe shkon 
deri në disa gjasa për të sqaruar gjithashtu çon në mos gjetjen e ndonjë shkeljeje.

2. Nuk ka dyshim, siç ka pohuar praktika gjyqësore e Gjykatës, se shqetësimet 
e interesit publik, duke përfshirë luftën kundër terrorizmit, nuk mund të justifikojnë 
masat që shuajnë thelbin e të drejtave të mbrojtjes së një të dyshuari ose të një personi 
të akuzuar.552 Kjo do të thoshte se do të ishte gabim të paraqitej çështja themelore e 
Konventës në zemër të rasteve të katër aplikantëve, si njëri nga përcaktimi i kufizimeve 
në arritjet që interesat e sigurisë të Shtetit mund të bëjnë në të drejtat individuale të 
njeriut, domethënë ato e katër aplikuesve në lidhje me intervistat e tyre fillestare të 
policisë, pasuar nga ndjekja, gjykimi dhe dënimi i tyre. Kjo do të ishte një fokus tepër 
i ngushtë, i cili injoron faktin se çështjet që kërkojnë analizën e Konventës në rastin 
konkret përfshijnë drejtpërsëdrejti të drejtat e njeriut të shumë njerëzve sesa katër 
aplikantët. Kur ballafaqohen me rrethana të tilla si ato që çojnë në kërkesat e tanishme, 
Shtetet Kontraktuese dhe më pas kjo Gjykatë kërkohet të identifikojnë marrëdhënien 
e duhur midis të drejtës themelore procedurale për një gjykim të drejtë të personave 
të akuzuar për përfshirje në shkelje të llojit terrorist dhe të drejtës jetën dhe sigurinë 
trupore të personave të prekur nga sjellja e pretenduar kriminale. Siç dhe vendimi i 
Dhomës së Madhe në rastin konkret e bën të qartë (në paragrafin 251), 

“Neni 6 nuk duhet të zbatohet në mënyrë të tillë që të vendosë vështirësi 
disproporcionale në mënyrën e autoriteteve policore në marrjen e masave efektive për 
të luftuar terrorizmin ose krime të tjera të rënda gjatë kryerjes së detyrës së tyre sipas 

551  13. Megjithatë, kemi një pikëpamje paksa të ndryshme mbi rëndësinë vendimtare që duhet t’i jepet çështjes së 
përputhjes me ligjin vendas kur bëhet fjalë për analizën e ekzistencës së “arsyeve bindëse” (shih paragrafin 258 të 
vednimit dhe paragrafin 15 të këtij mendimi).
552  14. Shih, ndryshe, Brogan dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, vendimi i 29 nëntorit 1988, Seria A nr. 145-B; 
Heaney dhe McGuinness k. Irlandës, Nr. 34720/97, §§ 57-58, KEDNJ 2000-XII; Jalloh k. Gjermanisë [DhM], Nr. 
54810/00, § 97, KEDNJ 2006-IX; dhe Aleksandr Zaichenko k. Rusisë, Nr. 39660/02, § 39, 18 shkurt 2010.
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Neneve 2, 3 dhe 5 § 1 të Konventës për të mbrojtur të drejtën për jetën dhe sigurinë 
trupore të publikut”.

Përveç kësaj, kur njihesh, në një kontekst më të përgjithshëm, se “për Gjykatën, 
është një pasojë e natyrshme e formave të marra nga terrorizmi i sotëm që qeveritë 
përdorin teknologjitë më të fundit në parandalimin e sulmeve të tilla”, ndryshon dhe 
natyra e kërcënimeve moderne terroriste është identifikuar tashmë si e rëndësishme.553

3.  Nenet 2 dhe 3 të Konventës, ato mund të thiren për nevoja të rënda, në mesin e të 
drejtave themelore të Konventës dhe nuk mund të shmangen nga Neni 15.554 Shtetet 
Kontraktuese kanë detyrimin pozitiv, së pari, të vendosin një kornizë ligjore dhe 
administrative dhe më pas të marrin të gjitha masat e nevojshme konkrete që synojnë 
të sigurojnë mbrojtjen praktike dhe efektive, jo thjesht teorike dhe iluzore, të atyre të 
drejtave themelore për të gjithë individët që jetojnë brenda juridiksionit të tyre. Prandaj, 
Shtetet Kontraktuese detyrohen të veprojnë në përputhje me Konventën, si parandaluese 
dhe represive, me synim zvogëlimin e kërcënimeve që terrorizmi në nivelet e tanishme 
dhe në format e tij aktuale përfaqëson për jetën dhe sigurinë trupore të çdo individi që 
jeton brenda juridiksionit të tyre. Kjo detyrë natyrisht shtrihet në sistemin penal të të 
drejtës dhe në rregullat e provave.

4.  Për fat të keq, kur zbatohen parimet e përgjithshme të përshkruara në vendimin e 
Dhomës së Madhe, shumica e fokusojnë analizën e saj shumë ngushtë në aspektet 
thjesht procedurale të çështjes së ankuesit të katërt, në dëm të vlerësimit më të gjerë 
të tablosë së përgjithshme, duke përfshirë ndikimin në interesat e bartësve të tjerë të të 
drejtave të Konventës siç është shpjeguar më sipër. 

II. Ripërmbledhje e parimeve të përgjithshme 

5. Vendimi i Dhomës së Madhe në rastin aktual konfirmon testin e vendosur në rastin e 
Salduz k. Turqisë555 për të vlerësuar nëse kufizimi i qasjes ndaj një avokati është në 
përputhje me të drejtën për një proces të rregullt të përcaktuar në nenin 6 §§ 1 dhe 3 (c) 
dhe sqaron se është një test i përbërë nga dy faza. Në fazën e parë, gjykatat kombëtare 
dhe përfundimisht kjo Gjykatë duhet të vlerësojë nëse ka arsye bindëse për kufizimin 
e qasjes. Në fazën e dytë, këto gjykata duhet të vlerësojnë ndikimin e çdo kufizimi në 
drejtësinë e përgjithshme të procedurës dhe të vendosë nëse procedura në tërësi është e 
drejtë (paragrafi 257 i aktgjykimit). Ajo që është e qartë - megjithëse nuk është shprehur 
qartë në aktgjykim - është se faza e parë ka të bëjë ekskluzivisht me ngjarjet që ndodhin 
gjatë fazës paraprake të procesit penal. Në të kundërt, faza e dytë përfshin një analizë 
ex post facto nga gjykata e hetimit dhe, nëse është e nevojshme, në apel, të dy ngjarjet 
paragjyqësore dhe sjelljen e vetë gjykimit, jo më pak se sa provat e mbledhura gjatë 
fazës së hetimit të trajtuara më pas. Kjo, për ne, është një pikë e rëndësishme. Sa i përket 
fazës së parë në këtë rast, nëse policia është ballafaquar me arsye bindëse të tilla që e 
drejta e qasjes mund të kufizohet përkohësisht për secilin prej katër aplikantëve, duhet 
të vlerësohet duke iu referuar rrethanave të karakterizuara nga urgjenca ekstreme dhe të 
përbëjnë rrezik për jetën njerëzore. Në të kundërt, vlerësimi i përgjithshëm i pjesshëm 
i procesit gjyqësor që pasoi dhe pranimi i deklaratave të kontestuara, të ofruara pa 
ndihmën juridike, gjendet në një kontekst krejtësisht të ndryshëm, ku çështjet në lidhje 
me bazën ligjore për çdo kufizim të të drejtave të mbrojtjes ose për pranimin e provave 

553  15. Szabó dhe Vissy k. Hungarisë, Nr. 37138/14, § 68, 12 janar 2016.
554  16. Një mundësi shumë e kufizuar për të shmangur nga Neni 2 lejohet nga Neni 15 në lidhje me vdekjet që 
rezultojnë nga aktet e ligjshme të luftës.
555  17. Salduz k. Turqisë [DhM], Nr. 36391/02, GJEDNJ 2008.
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të marra, marrin një rëndësi tërësisht të ndryshme.556

6.  Vendimi i Dhomës së Madhe përshkruan kriteret për të përcaktuar nëse ka arsye bindëse 
për vonimin e qasjes në këshilla ligjore dhe, në thelb, shpjegon se mungesa e arsyeve 
bindëse për kufizimin e qasjes në këshilla ligjore nuk është e mjaftueshme për të çuar 
në gjetjen e shkelje të Nenit 6 të Konventës (paragrafët 258-260 të aktgjykimit). Vedimi 
thekson se, për të vendosur nëse e drejta e gjykimit të drejtë është shkelur, është e 
nevojshme të shihet procedura në tërësi, Neni 6 § 3 i të drejtave në fjalë në rastin 
konkret është aspekte specifik i të e drejtave të përgjithshme për një gjykim të drejtë 
dhe nuk përfundon në vetvete (paragrafi 262 i aktgjykimit). Megjithatë, kur nuk ka 
arsye bindëse për kufizimin e qasjes në këshilla ligjore, gjykatat kombëtare duhet të 
zbatojnë një shqyrtim shumë të rreptë për vlerësimin e tyre të drejtësisë dhe mungesa e 
arsyeve detyruese do të peshojë rëndë në bilancin kur vlerëson drejtësinë e përgjithshme 
të gjykimit dhe mund që bilanci në favor të gjetjes së shkeljes së Nenit 6 §§ 1 dhe 3 
(c) (paragrafi 265 i aktgjykimit). Së fundmi, vendimi siguron një listë jo të plotë të 
faktorëve, të marra nga praktika gjyqësore e mirëfilltë e Gjykatës, e cila duhet të merret 
parasysh për të vlerësuar ndikimin e dështimeve procedurale në fazën paragjyqësore 
mbi drejtësinë e përgjithshme të veprës penale (paragrafi 274 i vendimit). 

7.  Ky sqarim i parimeve të përgjithshme që duhet të zbatohen gjatë vlerësimit të ndonjë 
kufizimi të së drejtës për qasje në avokat është për t’u mirëpritur. Salduz është një 
moment historik në praktikën gjyqësore të Gjykatës në lidhje me Nenin 6 §§ 1 dhe 
3 (c) të Konventës. Megjithatë, formulimi i pasazhit kryesor të vendimit të Salduz në 
paragrafin 55, i cili përmban jo më pak se katër klauzola kualifikuese – “si rregull”, 
“nëse nuk demonstrohet”, “madje ku” dhe “në parim” -, ndërsa duke e bërë të qartë se 
rregulli i shpallur nuk është absolut, e ka vështirësuar përcaktimin e efektit të mungesës 
së arsyeve bindëse për vlerësimin e drejtësisë së përgjithshme të gjykimit dhe nivelin 
e shqyrtimit të kërkuar në mungesë ose në prani të arsyeve të tilla. Në vetë Salduz, 
asnjë arsye bindëse nuk ekzistonte, por Dhoma e Madhe megjithatë vazhdoi të shqyrtojë 
drejtësinë e përgjithshme të gjykimit të ankuesit.

III. Faza e parë e testit Salduz: ekzistenca e arsyeve bindëse në rastin e aplikantit 
të katërt

8.  Gjykimi i Dhomës së Madhe identifikon një shembull të asaj që mund të përbëjë arsye 
bindëse për qëllimet e testit të lartpërmendur, pra ekzistenca e një nevoje urgjente për 
të shmangur pasoja serioze negative për jetën, lirinë ose integritetin fizik (paragrafi 259 
i aktgjykimit). Testi i përcaktuar në vedndim (paragrafi 258) për ekzistencën e arsyeve 
bindëse është rigoroz - kufizimet e së drejtës së qasjes lejohen vetëm në rrethana të 
jashtëzakonshme, ato duhet të jenë të një natyre të përkohshme, duhet të bazohen në një 
vlerësim individual të rrethanave të veçanta të rastit dhe duhet të ketë një bazë në ligjin 
vendas.

9.  Dhoma e Madhe pranon se një nevojë e tillë ka ekzistuar në kohën kur u kryen 
intervistat e sigurisë të tre aplikantëve të parë. Rrethanat ishin qartë të jashtëzakonshme 
dhe potenciali për humbje shtesë dhe të gjerë të jetës ishte jashtëzakonisht i lartë. 
Londra kishte përjetuar sulmin e saj më të keq ndonjëherë terrorist dy javë më parë dhe 
pajisjet e pakonceptuara u gjetën katër ditë para se të bëhet pyetja e aplikantit të katërt 
(shih paragrafët 14-15 dhe 138-142 të vendimit) vuri në dukje mundësinë e një vale 

556  18. Shihni më poshtë paragrafët 13-15 pse kjo qasje e veçantë është e një rëndësie të veçantë për aplikantin e 
katërt.
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të mëtejshme sulmesh terroriste. Të gjithë, përveç një prej autorëve të dyshuar të këtij 
sulmi të ri, ishin ende në liri dhe ishin të lirë të shpërthyenin bomba të tjera, ndoshta me 
sukses. Policia po vepronte nën presion të madh dhe përparësia e tyre mbizotëruese ishte, 
siç duhet, që të merrte informacion urgjent për çdo sulm të planifikuar dhe identitetet 
e atyre që ishin potencialisht të përfshirë në komplot, në mënyrë që të parandalonin 
humbjen e mëtejshme të jetës. Kufizimi i së drejtës së tre aplikantëve të parë ndaj një 
avokati ishte i përkohshëm në natyrë, një vlerësim individual i rasteve të tyre u krye 
dhe ekzistonte një bazë për kufizimin në të drejtën e brendshme (paragrafët 186-198 të 
aktgjykimit). Vendimi për të kufizuar këshilla juridike u shqyrtua më pas nga gjyqtari i 
procedurës dhe nga Gjykata e Apelit gjatë fazës së dytë të testit Salduz të paraqitur më 
lartë (paragrafët 65-95, 106-118 dhe 123-136 të aktgjykimit). 

10. Një parregullsi në rastin e një prej atyre aplikantëve - z. Ibrahim - nuk e hoqi nga gjetja 
se ekzistonin arsye bindëse. Në vend të kësaj, vendimi (në paragrafin 278) e vë këtë 
parregullsi në kontekstin e hapjes së operacionit policor, duke iu referuar, ndër të tjera, 
numrit të personave të arrestuar, ndalimit të tyre në një stacion policor, nevojës për të 
shmangur komunikimin mes të burgosurit, si dhe prishjen e të provave shkencore. Sipas 
fjalëve të vendimit, “mundësia e kufizimit të qasjes në këshilla ligjore në rrethana të 
jashtëzakonshme të tilla si ato që dalin në rastin konkret i njeh kushtet unike dhe shumë 
të vështira”.

11.  Duke aplikuar këto kritere për aplikantin e katërt, ne e shohim të pamundur të konstatojmë 
se policia nuk mundet në rastin e tij të kërkojë arsye bindëse për të arsyetuar një kufizim 
të përkohshëm të së drejtës së tij për qasje në avokat. Kërkuesit të katërt iu kërkua të 
vinte në stacionin e policisë për t’i ndihmuar ata si një dëshmitar i mundshëm (paragrafi 
139 i aktgjykimit). Kur, në një farë mënyre, në intervistë duket sikur ai ishte në rrezik të 
inkriminonte veten, rregulli normal, si sipas kodit të praktikave të brendshme të policisë 
(Kodi C, i cili ishte një nga disa të lëshuara nën Aktin e Policisë dhe Provat Penale 1984 
(“PACE”) - shih paragrafët 181-198 të aktgjykimit) dhe sipas Konventës, ishte trajtimi 
i tij që nga ky moment si i dyshuar i drejtë për të drejtat e zakonshme të mbrojtjes, 
sidomos të drejtat për t’u paralajmëruar dhe qasje në këshilla ligjore sa më shpejt të 
jetë e mundur për të mos paragjykuar pozicionin e tij. Kjo nuk ishte bërë. Padyshim 
që ankesat e aplikantit të katërt kërkonin veçanërisht “shqyrtim të ankesës”, diçka që 
Gjykata e Apelit e njohu (paragrafi 175 i aktgjykimit). 

12.  Megjithatë, me respekt nuk pajtohemi me përfundimin e shumicës (në paragrafët 299-
300 të aktgjykimit) se “Qeveria nuk ka demonstruar bindshëm, në bazë të provave 
bashkëkohore, ekzistencën e arsyeve bindëse në rastin e aplikantit të katërt” për 
kufizimin e katërt qasja e aplikantit në një avokat gjatë intervistës fillestare policore.

13.  Për të filluar me, ngjarjet që po zhvilloheshin në Londër dhe rrethanat në të cilat po 
zhvillohej operacioni i policisë ishin aq të jashtëzakonshme kur pyetja e tre aplikantëve 
të parë ndodhi ashtu siç ndodh kur aplikanti i katërt u intervistua në mbrëmjen e 27 
korrikut. Nevoja urgjente për të shmangur pasoja serioze negative për jetën, lirinë apo 
integritetin fizik, të njohur nga shumica në paragrafin 276 të vendimit, ishte kështu e 
vërtetë për grupin e parë të aplikantëve ashtu siç ishte për të katërtin. Kishte një frikë 
të vërtetë se bombarduesit e dështuar mund të ktheheshin për të përfunduar sulmin 
fillestar dhe të dështuar. Aplikanti i katërt ishte në vëmendjen e policisë për të ditur 
se një nga bombavënësit e dyshuar - z. Husain Osman - mund të kishte shkuar dhe 
mjaft ndoshta dinte se cilat ishin planet e zotit Osman (shih paragrafët 15, 61 dhe 137-
139 të vendimit). Policia kishte një zgjedhje të vështirë për të bërë: nëse, në mungesë 
të informatave të tjera të drejtpërdrejta nga ose lidhur me bombat e dyshuara - vetëm 
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një ishte në paraburgim, por nuk po fliste me policinë; dhe të tjerat ishin akoma të 
mëdha - për të vazhduar marrjen nga informacioni i kërkuesit për të shpëtuar jetën 
dhe për të mbrojtur publikun ose për të qenë në përputhje me kodin e zbatueshëm të 
policisë duke paralajmëruar aplikuesin, me rrezikun e shoqëruesit për të ndalur rrjedhën 
e informacioneve të vlefshme të sigurisë. Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës bëri një vëzhgim të ngjashëm në rastin e Neë York k. Quarles557 kur konstatoi 
se ekzistonte një përjashtim nga siguria publike ndaj kërkesës që para marrjes në pyetje 
të policisë të dyshuarit duhej të informoheshin për të drejtat kushtetuese për heshtje dhe 
këshillat ligjore përpara se përgjigjet e tyre të mund të pranoheshin si prova në gjykim.

14.  Fakti që statusi procedural i aplikantit të katërt fillimisht ishte i ndryshëm nga ai i tre 
të parëve - pasi ai ishte sjellë në stacionin policor si dëshmitar dhe jo si i dyshuar - dhe 
se kur ai u bë i dyshuar ishte në lidhje me një dallim krimi nuk mund të ndryshojë 
vlerësimin objektiv të asaj nevoje urgjente që po përballet me Policinë Metropolitane të 
Londrës më 27 korrik. Përveç kësaj, aplikuesi i katërt dha deklaratën e tij të dëshmitarit 
në orët e hershme të 28 korrikut dhe u arrestua dhe u paralajmërua më vonë atë mëngjes, 
në të cilën pikë duhet të kujtohej, ai nuk pranoi ndihmën e një avokati. Me fjalë të 
tjera, kufizimi i së drejtës së tij për qasje në avokat ishte gjithashtu i përkohshëm. Një 
vlerësim individual se si policia do të vazhdonte në rastin e tij u bë në mbrëmjen e 27 
korrikut kur policia në pyetje e pezulloi intervistën, pasi që kërkuesi i katërt ishte në 
rrezik të inkriminonte veten dhe kërkoi udhëzime nga një oficer epror i cili udhëzoi për 
të vazhduar me pyetjet. 

15.  Pavarësisht nga kjo, shumica (duke filluar nga paragrafi 258 i vendimit) i japin rëndësi të 
konsiderueshme, vendimtare, në analizën e “arsyeve bindëse” në pyetjen nëse vendimi i 
policisë për të mos e këshilluar atë dhe për të dhënë qasje në një avokat ka pasur bazë në 
ligjin vendas. Kjo pyetje është megjithatë, siç do të shohim, në mënyrë më të përshtatshme 
që duhet shqyrtuar në kontekstin e drejtësisë së përgjithshme të procedurës (paragrafët 
19, nën (b) dhe 24-25 të këtij mendimi dhe paragrafin 274, nën (b), te aktgjykimit). Si 
rezultat i kësaj qasjeje të gabuar, pyetja esenciale nuk është paraqitur në përcaktimin e 
Gjykatës nëse ka pasur arsye bindëse lidhur me aplikantin e katërt. Kjo pyetje esenciale 
është si më poshtë: a ishin autoritetet të justifikonin në të menduarit në kohën përkatëse 
se paralajmërimi i dëshmitarit si i dyshuar do të kishte frustruar përmbushjen e nevojës 
urgjente për të shmangur pasojat serioze që do të rezultonin nga një sulm terrorist me 
sukses? Kjo çështje e substancës faktike shkon në zemër të analizës detyruese të arsyeve, 
por kalon nga shumica, të cilët preferojnë të përqendrohen në çështjen procedurale e 
cila megjithëse me rëndësi qendrore për përfundimin përfundimtar, ka vendin e vet 
natyror në të dytën fazën e testit Salduz. Në mungesë të shqyrtimit të gjendjes faktike, 
në kohën e marrjes fillestare në pyetje nga policia, në lidhje me nevojën urgjente për 
të shmangur pasojat e frikshme për jetën dhe sigurinë e publikut, analiza e shumicës 
së ekzistencës apo jo e bindjes arsyet në rastin e aplikantit të katërt është shtrembëruar 
duke i bashkangjitur para kohe peshën mbizotëruese në rrethanat që nuk është ndjekur 
kodi i praktikës, ndërsa në të njëjtën kohë supozohet se ishte e arsyeshme që policia të 
përdorte alternativa. Ironikisht, alternativa e sugjeruar në paragrafin 299 të vendimit, 
përkatësisht mbajtja e një interviste për sigurinë siç parashihet me Aktin e Terrorizmit, 
do të kishte pikërisht kërkesa të arsyeshme - arsye thelbësore të jenë të pranishme.

16.  Për më tepër, kritikat kryesore të bëra në këtë kokë (në paragrafin 298 të vendimit) - se 
“mundësia e mohimit të një të dyshuari të drejtave procedurale të garantuara me kodin 
duke refuzuar të ndryshojë statusin e tij zyrtar, nga dëshmitari që ndihmon policinë të 

557  19. 467 US 436 (1966) – shënimi në paragrafin 230 të vendimit.
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dyshojë kur një ndryshim i tillë ishte bërë i përshtatshëm nuk u përcaktua në ligjin e 
brendshëm”- është disi i ndarë nga realiteti. Duke kërkuar rregullim të detajuar deri 
në shkallën që dëshira e shumicës duket të jetë duke kërkuar nga shtetet kontraktuese 
diçka që i afrohet përsosjes. PACE dhe kodet shoqëruese të praktikës janë shumë 
të detajuara në vetvete. Rrethanat e çështjes së ankuesit të katërt - të cilat, si ato të 
tre rasteve të tjera të ankuesve, kanë ndodhur para gjykimit historik të Gjykatës në 
Salduz k. Turqisë, të cituara më lart - ishin të jashtëzakonshme. Konventa nuk pret që 
ligjvënësit të parashikojnë çdo eventualitet. Në rastin në fjalë, ishte e qartë se kodi i 
zbatueshëm i policisë normalisht bënte thirrje për një kujdes dhe qasje në një avokat 
kur një dëshmitar filloi të kthehej në një të dyshuar, siç tregoi reagimi i dy policëve 
intervistues (shih paragrafin 140 të aktgjykimi). Zyrtari i lartë policor të cilit i referohet 
çështja bëri një vlerësim individual në dritën e rrethanave të veçanta të një sulmi të 
dështuar dhe të pazgjidhur me bomba terroriste, përmbajtja e këtij vlerësimi, ndonëse 
nuk u shkrua, duke qenë i dukshëm për cilindo në bazë e sensit të përbashkët. Çështje 
thelbësore, korniza ligjore siguroi masa mbrojtëse sa i përket drejtësisë së çdo përdorimi 
të mëvonshëm në evidencën e deklaratave të fituara gjatë marrjes në pyetje të policisë. 

17.  Siç është theksuar më parë, mospërputhja me kodin e zbatueshëm të policisë nuk mund 
të zhdukë vlerësimin objektiv të rrezikut dhe paqëndrueshmërisë së rrethanave me të 
cilat ballafaqohet policia dhe publiku i gjerë. Ne nuk sugjerojmë se një dështim i tillë 
për të ndjekur kërkesat kombëtare për hetimin e policisë të të dyshuarve nuk duhet të 
ketë pasur efekt në analizën e Nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) të cilën gjykata dhe gjykatat e apelit 
ishin të detyruar të ndërmarrin. Por, siç u tha më lart, pasojat ligjore të këtij dështimi 
u vlerësuan, sipas mendimit tonë, gjatë fazës së dytë të vlerësimit, kur përcaktuam 
drejtësinë e përgjithshme të gjykimit të ankuesit të katërt. Kjo është gjithashtu, duhet të 
shtohet, mënyra në të cilën ligji i zbatueshëm vendas iu afrua çështjes. Siç është e qartë 
nga përmbledhja e gjyqtarit hetues për jurinë (paragrafi 169 i aktgjykimit), shkelja e 
kodit nuk e çoi si refuzim automatik si provë e një deklarate me shkrim të bërë nga një 
dëshmitar i cili më vonë është i pandehur. Përkundrazi, pranueshmëria e këtyre provave 
duhej të vlerësohej nga gjyqtari i procedurës në kontekstin e situatës së gabuar në bazë 
të dispozitave shumë të qarta të neneve 76 (2) dhe 78 të APKE-së. Çdo qasje tjetër në 
vlerësimin e fazës së parë të arsyeve detyruese është i detyruar të bëjë këtë fazë të parë 
të testit të Salduz pa qëllim. 

18.  Në përfundim për këtë pikë, ne konsiderojmë se në të vërtetë ka qenë “arsye bindëse”, 
në atë kohë vendimtare në hetimin e sulmit të dështuar të bombës, që policia të mos 
e paralajmërojë aplikantin e katërt dhe të vonojë përkohësisht qasjen e tij në këshilla 
ligjore për bazën e një vlerësimi individual të fakteve specifike para tyre. Nëse përdorimi 
i mëvonshëm i deklaratës në fjalë i marrë nga aplikuesi e ka bërë të padrejtë gjykimin e 
tij në procedimet penale të ngritura kundër tij është një çështje tjetër që duhet adresuar 
në kontekstin e vlerësimit të fazës së dytë të drejtësisë së përgjithshme të procedurës. Siç 
thotë vetë gjykimi i Dhomës së Madhe (në paragrafin 274),

“Ankesat në lidhje me mosrespektimin e të drejtave të shprehura ose të nënkuptuara 
të Nenit 6 në fazën e hetimit në procedurat penale shpesh do të kristalizohen në gjykim, 
kur provat e fituara pranohen”.

IV.  Faza e dytë e testit Salduz: vlerësimi i drejtësisë së përgjithshme të procedurës 
në lidhje me aplikantin e katërt

19.  Faktorët që duhet të merren parasysh gjatë vlerësimit të drejtësisë së gjykimit dhe ankesës 
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së aplikantit të katërt në tërësi janë paraqitur në një listë jo shteruese në paragrafin 274 të 
aktgjykimit:
(a) Nëse aplikanti ishte veçanërisht vurnerabël, për shembull, për shkak të moshës ose 

aftësisë mentale të tij.
(b) Korniza ligjore që rregullon procedurat paraprake dhe marrjen e provave në gjykim, 

dhe nëse ajo është respektuar; ku zbatohet një rregull përjashtimi, është veçanërisht 
e pamundur që procedurat në tërësi të konsiderohen të drejta.

(c) Nëse aplikanti ka pasur mundësinë të kundërshtojë vërtetësinë e provave dhe të 
kundërshtojë përdorimin e tyre.

(d) Cilësia e provave dhe rrethanat në të cilat janë marrë, dyshojnë në besueshmërinë 
ose saktësinë e tyre, duke marrë parasysh shkallën dhe natyrën e çdo shtrëngimi.

(e) Kur dëshmia është marrë në mënyrë të paligjshme, paligjshmëria në fjalë dhe, kur 
rrjedh nga një shkelje e një neni tjetër të Konventës, natyra e shkeljes së gjetur.

(f) Në rastin e një deklarate, natyra e deklaratës dhe a është vonuar ose modifikuar 
menjëherë.

(g) Përdorimi në të cilin u vendosën provat dhe në veçanti nëse provat formuan një 
pjesë integrale ose të rëndësishme të dëshmive provuese mbi të cilat bazohet 
dënimi dhe forcën e provave të tjera në këtë rast.

(h) Nëse vlerësimi i fajit është kryer nga gjyqtarë profesionistë ose juristë porotë, dhe 
në rastin e këtij të fundit përmbajtja e çdo drejtimi që i është bërë jurisë.

(i) Rëndësia e interesit publik në hetimin dhe dënimin e veprës penale në fjalë.
(j) Masat e tjera mbrojtëse procedurale që sigurohen nga ligji dhe praktika e 

brendshme”. 
20.  Paaftësia jonë për të rënë dakord me përfundimin e kolegëve tanë në shumicë për sa 

i përket drejtësisë së pranimit të deklaratës fillestare të aplikantit të katërt në polici si 
dëshmi në gjyqin e tij bazohet në dy baza.

21.  Së pari, siç u tha më parë, ne konsiderojmë se policia mund të mbështetet në ekzistencën 
e arsyeve bindëse për të kufizuar përkohësisht të drejtat e Nenit 6 të aplikantit të katërt. 
Si rezultat, ndryshe nga shumica, të cilët mohojnë ekzistencën e arsyeve bindëse në 
lidhje me të dhe në këtë mënyrë ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme barrën e 
provës që shkarkohet nga Qeveria, ne do të vlerësojmë drejtësinë e përgjithshme të 
gjykimit pa një nivel shumë strikt të shqyrtimit që rrjedh nga mungesa e arsyeve të tilla 
bindëse (paragrafi 265 i aktgjykimit). Megjithatë, duke pasur parasysh rëndësinë e të 
drejtave për një gjykim të drejtë, ne konsiderojmë se Qeveria e paditur, në kontekstin e 
këtij vlerësimi të përgjithshëm të drejtësisë, ende duhet të tregojë se të drejtat e mbrojtjes 
nuk janë paragjykuar në mënyrë të pakthyeshme nga kufizimi fillestar, i përkohshëm i 
qasjes në këshilla ligjore; dhe dështimi për të respektuar kodin e praktikave të policisë 
dhe faktorët e renditur më lart do të shqyrtohen me këtë në këtë pikpamje.

22.  Së dyti, ne konsiderojmë se nëse rrethanat në lidhje me aplikantin e katërt shqyrtohen në 
dritën e atyre faktorëve të ndryshëm, bëhet e qartë se zbatimi i parimeve të përgjithshme 
të përcaktuara në mënyrë të qartë në vendimin në rastin konkret duhet të çojë në një 
konstatim se nuk ka shkelje. Edhe një herë, theksojmë se nuk kemi mosmarrëveshje me 
shumicën lidhur me fazën e dytë të testit të Salduz siç është konfirmuar dhe sqaruar në 
rastin Ibrahim dhe të tjerët; ne nuk pajtohemi në lidhje me aplikimin e saj ndaj fakteve 
të çështjes së aplikantit të katërt.

23.  Tani do të vazhdojmë të shqyrtojmë faktorët e lartpërmendur.
(a) Nëse aplikanti ishte veçanërisht vurnerabël, për shembull, për shkak të moshës 

dhe aftësisë mentale të tij
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24.  Aplikanti i katërt, ndryshe nga aplikantët në disa raste të mëparshme përpara Gjykatës558, 
nuk mund të konsiderohet veçanërisht i prekshëm për shkak të moshës ose aftësisë së tij 
mendore ose për ndonjë arsye tjetër. Në të vërtetë, në asnjë moment nuk është sugjeruar 
që aplikanti i katërt ishte veçanërisht i pambrojtur, ose në bazë të moshës, rrethanave 
ose kapacitetit mendor. Gjykatësi i hetimeve theksoi se ai ishte një djalosh inteligjent, i 
punësuar në firmën e avokatit (paragrafi 171 i aktgjykimit). Megjithëse ai ishte marrë në 
pyetje si dëshmitar deri në orët e hershme të 28 korrikut, nuk kishte asgjë të pazakontë 
ose të gjatë në lidhje me atë seancë fillestare, përveç pyetjes në lidhje me statusin e tij të 
saktë procedural. Gjykata e apelit në mënyrë specifike shqyrtoi çështjen e cenueshmërisë 
në lidhje me dënimin (paragrafi 177 i aktgjykimit).
(b) Korniza ligjore që rregullon procedurat paragjyqësore dhe pranimi i provave 

në gjykim dhe nëse ajo është respektuar; ku zbatohet një rregull përjashtimi, është 
veçanërisht e pamundur që procedurat në tërësi të konsiderohen të drejta

(j) Masat e tjera mbrojtëse procedurale që sigurohen nga ligji dhe praktika e 
brendshme
25. Sa i përket këtyre dy faktorëve, ia vlen të kujtojmë konkluzionin e Dhomës (paragrafi 

215 i vendimit të Dhomës):
“Ekziston një kornizë e qartë legjislative për të administruar pranueshmërinë, në 

çdo procedim penal të sjellë më pas, të provave të marra gjatë marrjes në pyetje të 
policisë. Përveç ndalimit në seksionin 76 të APKE-së për pranimin në dëshmi të një 
rrëfimi të marrë nga shtypja ose një që ka të ngjarë të jetë jo e besueshme, gjyqtari i 
hetimeve kishte liri të drejtpërdrejtë sipas Nenit 78 PACE për të refuzuar të pranonte 
prova të cilat ai konsideronte se do të kishin efekt të kundërt (shih paragrafët 152-
154 më lart tani paragrafët 199-210 të vendimit të Dhomës së Madhe). Legjislacioni 
u zbatua me kujdes nga gjyqtari hetues gjatë vendimit për kundërshtimin e ankuesit të 
katërt në pranueshmërinë e deklaratës së tij si dëshmitar ...”

26. Është vërtetuar nga gjykatësi hetues që nuk është thënë ose bërë nga oficerët e policisë 
që mund të kishin dhënë deklaratën e tij si dëshmitar të pabesueshme. Duke pasur 
parasysh se parashtruesi i kërkesës kishte miratuar lirisht deklaratën e dëshmitarit pasi 
ishte paralajmëruar dhe kishte marrë këshilla juridike, gjyqtari i hetimeve gjeti se nuk 
kishte bazë për të përjashtuar deklaratën në bazë të Nenit 76 ose 78 PACE (paragrafi 
159). Mund të ketë pasur ndonjë shmangie nga kodi i praktikës, dhe kjo shmangie ishte 
e qëllimshme, duke pasur parasysh nevojën urgjente që mbizotëron, por a do të thotë se 
“vendimi për të vënë në pikëpyetje aplikantin e katërt si dëshmitar nuk kishte bazë në të 
drejtën e brendshme” (paragrafi 302 i vendimit)? Ne nuk mendojmë kështu.
(d) Cilësia e provave dhe rrethanat në të cilat janë marrë, dyshojnë në besueshmërinë 

ose saktësinë e tyre, duke marrë parasysh shkallën dhe natyrën e çdo shtrëngimi.
(e) Kur dëshmia është marrë në mënyrë të paligjshme, paligjshmëria në fjalë dhe, 

kur rrjedh nga një shkelje e një neni tjetër të Konventës, natyra e shkeljes së gjetur.
27.  Këta dy faktorë mund gjithashtu të ekzaminohen së bashku. 
28.  Aplikanti nuk ishte arrestuar dhe kishte shkuar vullnetarisht në stacionin e policisë 

më 27 korrik 2007. Ai mund të kishte ikur në çdo kohë. Gjatë intervistës nuk kishte 
asnjë shtrëngim ose detyrim, ndryshe nga Salduz dhe raste të tjera. Kjo është vërtetuar 
qartë si fakt nga gjyqtari i hetimeve (paragrafi 159 i vendimit), i konfirmuar në mënyrë 
të nënkuptuar nga Gjykata e Apelit (paragrafi 175 i vendimit) dhe është pranuar nga 
shumica në vendimin e saj (paragrafi 306 i aktgjykimit). Vazhdimi i intervistës pa e 

558  20. Shih, për shembull, Adamkieëicz k. Polonisë, Nr. 54729/00, §§ 70 dhe 89, ku përfshihet përdorimi i provave 
të rrëfimit të policisë nga një i mitur i cili i’u ishte mohuar qasja në një avokat.
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këshilluar aplikantin dhe pa i ofruar atij asistencën e një avokati nuk ishte produkt i 
një praktike sistematike, por ishte nxitur në mënyrë të veçantë nga imperativi specifik 
në interes të sigurisë publike, që lindi në një mënyrë të paparashikuar nga rrethana të 
jashtëzakonshme të rastit. 

29.  Përderisa është e qartë se deklarata është marrë në kundërshtim me kodin e zbatueshëm të 
policisë - aplikanti i katërt nuk është paralajmëruar në momentin e duhur - kjo parregullsi 
nuk është anashkaluar por është marrë parasysh nga gjykatat kombëtare, veçanërisht 
Gjykata e Apelit i cili vuri në dukje se “mënyra me të cilën policia sillet është pa dyshim 
shqetësuese” - shih paragrafin 175 të aktgjykimit), para se gjithësesi konstatuan se, në 
përgjithësi, aplikantit të katërt i ishte bërë një një gjykim i drejtë. Vendimi i Dhomës së 
Madhe përsërit dijeninë e mëparshme të Gjykatës që, me përjashtim të ndonjë dëshmie 
të marrë nëpërmjet torturës apo trajtime të tjera të keqtrajtuara nga Neni 3 i Konventës, 
mosrespektimi i rregullave të brendshme nuk përbën në vetvete një “padrejtësi” për 
qëllimet e Nenit 6 të Konventës (në paragrafin 254):

“Nuk është roli i Gjykatës të përcaktojë, si parim, nëse lloje të veçanta të provave, 
përfshirë provat e fituara në mënyrë të paligjshme në aspektin e së drejtës së brendshme, 
mund të jenë të pranueshme. ... Pyetja që duhet t’i përgjigjemi është nëse procedurat në 
tërësi, duke përfshirë mënyrën në të cilën janë marrë provat, ishin të drejta ...” 

30. Në çdo rast, përderisa aplikanti i katërt nuk u informua menjëherë për të drejtat e tij 
procedurale të cilat zakonisht janë në dispozicion të të dyshuarve sipas ligjit vendor si 
dhe sipas Konventës, ne nuk do të bënim, siç bën shumica (në paragrafët 299 dhe 306 
të vendimit) pasojat e kësaj parregullsie në ligjin vendës në terma magjepsës të tij “të 
mashtruar” gjatë marrjes në pyetje të policisë.
(c)Nëse aplikanti ka pasur mundësinë të kundërshtojë vërtetësinë e provave dhe të 

kundërshtojë përdorimin e tyre.
(f) Në rastin e një deklarate, natyra e deklaratës dhe a është vonuar ose modifikuar 

menjëherë.
(h)Nëse vlerësimi i fajit është kryer nga gjyqtarë profesionistë ose juristë porotë, 

dhe në rastin e këtij të fundit përmbajtja e çdo drejtimi që i është bërë jurisë.
31.  Ne do t’i shqyrtojmë këto faktorë të ndërlidhur së bashku.
32.  Megjithëse, që nga momenti kur u arrestua në fund të intervistës së tij fillestare, aplikanti 

i katërt pati mundësinë të kundërshtonte vërtetësinë e asaj që tha në dëshminë e tij, duke 
përfshirë edhe procesin e tij dhe para kësaj Gjykate, ai kurrë nuk e ka bërë këtë. Në 
asnjë fazë të procedurës së brendshme ai nuk kërkoi të avancojë ndonjë version tjetër të 
ngjarjeve se ai i dhënë në polici gjatë intervistës së tij fillestare (shih paragrafët 149-152 
dhe 168 të aktgjykimit). Ne e marrim këtë si një aspekt shumë të rëndësishëm të rastit.

33.  Aplikanti i katërt priti jyqin e tij para se të kundërshtonte përdorimin e dëshmisë së 
tij fillestare. Deri në atë kohë, pasi kishte marrë këshilla ligjore, ai ishte mbështetur 
pozitivisht në deklaratë si një mjet për të treguar mungesën e qëllimit kriminal dhe 
veprimin penal (shih vërejtjet në këtë pikë në aktgjykimin e Dhomës, paragrafët 219-
221). Pas intervistës fillestare, ishte e hapur mundësia për aplikantin e katërt që të 
tërhiqte dëshminë e tij të bërë në atë rast për arsyet që ai më pas ngriti në gjykim dhe 
përpara kësaj Gjykate. Në asnjë pikë nuk ka shpjeguar pse ai është ndier i paaftë për ta 
kundërshtuar atë në një fazë më të hershme.

34.  Gjykatat kombëtare në dy nivele të juridiksionit shqyrtuan tërësisht argumentet e tij lidhur 
me papranueshmërinë e dëshmisë, por i refuzuan ato. Gjyqtari i hetimeve dha drejtime të 
kujdesshme për jurinë lidhur me kushtet në të cilat ishte marrë deklarata fillestare, duke 
tërhequr vëmendjen e jurisë ndaj argumenteve të aplikantit të katërt në lidhje me natyrën 
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e gabuar të asaj deklarate dhe duke u thënë atyre ta injoronin atë nëse ata mendonin se 
nuk ishin dhënë lirisht ose nuk ishin të besueshme. Ne rrëfejmë se kemi disa vështirësi 
në kuptimin e kritikave të përfshira në paragrafin 310 të aktgjykimit në atë se “drejtimet 
e gjyqtarit të hetimeve i lanë jurisë me liri të tepërt sa i përket mënyrës në të cilën duhej 
marrë dëshmia dhe vlera e saj provuese nepermjet shpjegimeve”. Kjo kritikë duket të 
jetë në kundërshtim me rolin e jurisë në sistemet e të drejtës penale në common laë dhe 
të keqkuptojë ndjenjën e drejtimeve vetë. Në pikën e parë, jurisprudenca e Gjykatës 
në Nenin 6 kërkon një vlerësim nëse ekzistojnë masa mbrojtëse të mjaftueshme për 
të shmangur çdo rrezik të arbitraritetit dhe për të mundësuar që i akuzuari të kuptojë 
arsyet për dënimin e tij. Masat mbrojtëse procedurale mund të përfshijnë, për shembull, 
drejtimet ose udhëzimet që gjykatësi kryesues i jep jurisë për çështjet ligjore që dalin 
apo dëshmitë e paraqitura, si dhe pyetje të sakta dhe të qarta të jurisë nga gjyqtari, 
duke formuar një kornizë mbi të cilën vendimi bazohet ose kompenson mjaftueshëm 
faktin se nuk jepen arsye për përgjigjet e jurisë.559 Ne e kemi të vështirë të pohojmë 
se këto kërkesa nuk janë përmbushur në rastin e tanishëm. Ne e kemi të vështirë të 
pohojmë se këto kërkesa nuk janë përmbushur në rastin e tanishëm. Më konkretisht, kjo 
Gjykatë ka njohur “rolin e jurisë në ligjin procedural anglez si arbitrin përfundimtar të 
fakteve”560. Nuk është detyra e Gjykatës që të standardizojë sistemet ligjore në Evropë 
duke imponuar ndonjë model të caktuar të gjykimit të jurisë ose duke dhënë shkallën 
e përfshirjes së qytetarëve në administrimin e drejtësisë.561 Në pikën e dytë, drejtimet 
drejt jurisë ishin, në gjuhën e zakonshme, duke u thënë jurive se ata duhet të trajtojnë 
deklaratën fillestare të kërkuesit të katërt me kujdes dhe ta shpërfillin atë nëse ata 
mendonin se, ndonëse e vërtetë, nuk ishte e besueshme ose që ishte marrë padrejtësisht 
nga “mashtrim”, siç ka argumentuar aplikanti i katërt - paragrafi 169 i vendimit). Është 
e vështirë të shihet mangësia në drejtime të tilla.
(g) Përdorimi në të cilin u vendosën provat dhe në veçanti nëse provat formuan një 

pjesë integrale ose të rëndësishme të dëshmive provuese mbi të cilat bazohet dënimi dhe 
forcën e provave të tjera në këtë rast.
35.  Në kundërshtim me sugjerimin e vendimit të shumicës, dënimi i aplikantit të katërt nuk 

ishte bazuar në deklaratën e tij fillestare (shih paragrafin 307 të vendimit). Ndonëse 
mund të thuhet se ka luajtur një rol të rëndësishëm në rastin e prokurorisë, rëndësia e 
tij ishte shumë e kushtëzuar nga vendimi i ankuesit të katërt që të mos tërhiqte atë, por 
më tepër të përsëriste dhe të mbështetej në të pasi të ishte arrestuar dhe marrë këshilla 
juridike si vendimi i tij për të heshtur në gjyqin e tij, duke mos dhënë dëshmi për të 
minuar, kundërshtuar ose shpjeguar provat e siguruara nga prokuroria. Në çdo rast, ka 
pasur prova të tjera të tjera inkriminuese që lidhnin aplikantin e katërt me bombavënësit 
e dyshuar, z. Osman, duke përfshirë veçanërisht: pamjet CCTV të kërkuesit të katërt së 
bashku me bombavënësin e dyshuar dhe në një rast tjetër me një të bashkë të akuzuar z. 
Ëahbi Mohammed); prova të shtypura me gisht se aplikanti i katërt ishte në dijeni se kush 
ishte zoti Osman dhe çfarë kërkohej nga policia; dëshmi telefonike mobile e aplikantit 
të katërt që ka kontaktuar me një tjetër të akuzuarin e tij bashkë (z. Abdul Sherif) si dhe 
bombavënësin e dyshuar; vendndodhjen e celularëve në përputhje me bombavënësit e 
dyshuar që kanë bërë thirrje nga banesa e aplikantit të katërt dhe me këtë të fundit ka 
takuar z. Sherif për të marrë pasaportën e përdorur nga bombavënësi i dyshuar; dëshmia 
gojore e z. Sherif që kërkuesi i katërt e kishte kërkuar dhe marrë prej tij atë pasaportë; 

559  21. Shih ndër të tjera Taxquet k. Belgjiës [DhM], Nr. 926/05, § 92, GJEDNJ 2010-VI.
560  22. Gregory k. Mbretërisë së Bashkuar, 25 shkurt 1997, § 44, Raportet e Gjykimeve dhe Vendimeve, 1997-I.
561  23. Taxquet cituar më sipër 83. 
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dëshmitë gojore të vetë bombarduesit të dënuar më pas, z. Osman, i cili konfirmoi 
të vërtetën e deklaratës fillestare të aplikantit të katërt (e gjithë kjo është referuar në 
paragrafin 308 të vendimit, me referenca prapa në paragrafët përkatës në përmbledhjen 
e fakte). Se deklarata fillestare siguroi bazën në të cilën policia dyshonte së pari dhe 
më pas akuzoi aplikantin e katërt (diçka e mbështetur nga shumica në paragrafin 309 të 
vendimit) nuk do të thotë që përfshirja e saj në provat e paraqitura në gjykim çoi në të 
drejtat e tij të mbrojtjes duke u paragjykuar në mënyrë të pakthyeshme. Siç tregon edhe 
ekzaminimi i faktorëve të tjerë në listën jo-shteruese të dhënë nga gjykata në Dhomën e 
Madhe, kjo nuk ndodhi në këtë rast. 
(i) Rëndësia e interesit publik në hetimin dhe dënimin e veprës penale në fjalë 

36.  Siç është shpjeguar në fillim të këtij mendimi, kjo është, për mendjen tonë, një konsideratë 
në të cilën shumica nuk i kushtoi peshë të mjaftueshme. Mizoritë e kryera në vitet e 
fundit në shtete të ndryshme anëtare të Këshillit të Evropës demonstrojnë në mënyrë të 
gjerë pjesën kyçe që luajnë logjistika dhe mbështetja në kryerjen e veprave terroriste të 
ditëve të sotme që përfshijnë, siç bëjnë ata, vrasje masive pa dallim. Ajo që vjen nga kjo 
është, së pari në kohë, veprimi urgjent i policisë për të kufizuar maksimumin e rrezikut të 
vazhdueshëm të afërt për publikun sapo të ketë ndodhur ose po ndodh një sulm terrorist 
(kryesisht një çështje “arsyesh bindëse”) dhe, më pas, nevojën për të ndjekur penalisht 
aty ku është e mundur, në procedurat ku respektohen të drejtat e gjykimit të drejtë, të 
dyshuarit e arsyeshëm për të qenë pjesë e një rrjeti mbështetës të një grupi terrorist. Kur 
është fjala për të kërkuar marrëdhënien e duhur midis të drejtave të ndryshme të njeriut 
në fjalë, kur merren me çështjet e lidhura me sulmet terroriste të llojit në fjalë në rastin 
aktual, ekziston rreziku i “dështimit për të parë drurin për pemët” nëse analiza është 
tepër e përqendruar në imperativet e procedurës penale në dëm të konsideratave më të 
gjera të detyrimit të shtetit modern për të siguruar mbrojtje praktike dhe efektive të të 
drejtave të njeriut për të gjithë brenda juridiksionit të tij. Mbrojtja e të drejtave të njeriut 
në një demokraci nënkupton që, edhe kur autoritetet përballen me sulme pa dallim ndaj 
njerëzve të pafajshëm që shkojnë për biznesin e zakonshëm të jetesës së tyre, qëllimi 
legjitim i sigurimit të së drejtës për jetën dhe sigurinë trupore të publikut nuk mund të 
justifikojë rekursin mjete të padrejta dhe të padrejta të represionit. Objekti themelor i 
Nenit 6 nën drejtimin e tij penal është eliminimi i rrezikut të dënimit të personave të 
pafajshëm. Duke pasur parasysh këtë, një parim themelor i jurisprudencës së Gjykatës, 
siç u tha më parë, është se shqetësimet e interesit publik, duke përfshirë luftën kundër 
terrorizmit, nuk mund të justifikojnë masat që shuajnë thelbin e të drejtave të mbrojtjes 
të një të dyshuari ose të një personi të akuzuar.562 Megjithatë, një konsideratë paralele 
është se as imperativi i procedurës penale nuk mund të zhdukë legjitimitetin e interesit 
publik në rrezik, bazuar në atë që është në të drejtat themelore të Konventës për jetën 
dhe sigurinë fizike të individëve të tjerë.

V. Përfundime

37.  Konkluzioni ynë në lidhje me çështjen nëse çështja e aplikantit të katërt shpalos një 
mohim të të drejtave të tij të gjykimit të drejtë mund të përmblidhet si më poshtë. Një 
situatë e jashtëzakonshme e rrezikut për publikun ekzistonte kur aplikanti i katërt jepte 
deklaratën e tij fillestare policisë. Bombavënësit e dyshuar ishin ende të lirë. Në kohën 
e intervistës fillestare, në kuptimin e Salduz kishte “arsye bindëse”, dhe në kuptimin e 
konfirmuar dhe sqaruar në gjykim të Dhomës së Madhe, për kualifikim të jashtëzakonshëm 

562  24. Shiko jurisprudencën e cituar në referencën 2. 
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të rregullit normal vendor dhe Konventës për qasje në asistencë ligjore që nga fillimi i 
policia në pyetje si i dyshuar. Pas kësaj, politika publike kërkoi që ata persona që kishin 
ofruar mbështetje logjistike dhe financiare për terroristët duhet të ndiqen penalisht aty 
ku është e mundur. Sa i përket rastit të pranimit të deklaratës fillestare për drejtësinë e 
përgjithshme të gjykimit të ankuesit të katërt, ekzistonin masa mbrojtëse të mjaftueshme 
kundërbalancuese në kornizën legjislative dhe ishin në dispozicion të tij gjatë rrjedhës 
së procedurës penale, duke përfshirë para dhe në gjykim dhe në apel. Ajo që aplikanti 
kishte thënë në deklaratën e tij të parë në polici nuk ishte marrë me shtrëngim apo 
detyrim. Deklarata nuk u kundërshtua kurrë nga ai si e pavërtetë. Nuk u tërhoq nga ai në 
asnjë pikë në fazën paragjyqësore të procedurës, siç mund të kishte qenë, për shembull, 
në raste të ndryshme kur ai më pas u pa nga policia. Përkundrazi, në të gjitha ato raste, 
dhe pasi mori këshilla ligjore, ai konfirmoi deklaratën e tij fillestare dhe u mbështet në 
mbrojtjen e tij. Përveç kësaj deklarate fillestare ndaj policisë, kishte prova të tjera të 
forta kundër tij, në bazë të të cilave ai u gjet fajtor nga juria, përfshirë edhe dëshmitë 
gojore të vetë të dyshuarit (dhe më pas të dënuar), z. Osman. Kërkuesi i katërt kurrë nuk 
ka sugjeruar që të ketë ndonjë shpjegim tjetër për faktet lidhur me kontaktet e tij me z. 
Osman, kontaktet e provuara me prova të tjera të drejtpërdrejta dhe të besueshme. Siç 
tregoi Gjykata e Apelit, nuk kishte prova se aplikanti i katërt bëri deklaratën e tij sepse 
ai besonte se ai nuk do të ndiqej penalisht dhe mos përfaqësimi i qartë në këtë drejtim 
ishte bërë nga ata që ishin përgjegjës për sjelljen e prokurorisë (shih paragrafin 176 e 
aktgjykimit). Fakti që kodi i praktikave të zbatueshme të policisë nuk ishte ndjekur 
në lidhje me pyetjen e tij fillestare si i dyshuar ishte peshuar në bilancin nga gjykatat 
kombëtare, në gjykim dhe në ankesë, në vlerësimin e tyre të detajuar të drejtësisë së 
përgjithshme; dhe drejtime të kujdesshme iu dhanë jurisë nga gjyqtari i hetimeve, i 
cili tërhoqi vëmendjen e jurisë ndaj argumenteve të aplikantit të katërt në lidhje me 
drejtësinë dhe me kushtet e jashtëzakonshme në të cilat ishte marrë deklarata. 

38. Duke pasur parasysh parimet e përgjithshme të vendosura në praktikën gjyqësore të 
Gjykatës për nenin 6 §§ 1 dhe 3 (c), jo më pak në Salduz k. Turqisë, parimet e sqaruara 
në rastin konkret, rrethanat e rastit të ankuesit të katërt dhe veprat penale procedimet e 
ndërmarra kundër tij si një e tërë nuk na çojnë në përfundimin se pranimi i deklaratës së 
tij fillestare në polici si dëshmi në gjykim të tij mund të konsiderohet si e padrejtë ose që 
ka paragjykuar në mënyrë të pakthyeshme të drejtat e tij të mbrojtjes. Sipas pikëpamjes 
sonë, sigurisht nuk mund të thuhet se mosveprimi për të mundësuar që aplikanti të 
ketë qasje në këshilla ligjore në momentin e intervistës fillestare policore kur ai u bë i 
dyshuar ose pranimi i mëvonshëm si dëshmi e deklaratës së tij fillestare shuajti thelbin 
të të drejtave të mbrojtjes që i janë vënë në dispozicion sipas nenit 6 për t’u “akuzuar për 
një vepër penale”. 

MENDIM PJESËRISHT KUNDËR I GJYKATËSIT LEMMENS

Unë jam i lumtur që pajtohem me shumicën në pjesën e vendimit në lidhje me përsëritjen 
dhe sqarimin e parimeve të përgjithshme të përcaktuara në vendimin e Salduz (shih Salduz k. 
Turqisë [DhM], Nr. 36391/02, KEDNJ 2008). Unë jam gjithashtu në një mënde me shumicën 
sa i përket zbatimit të këtyre parimeve në rastin e tre aplikantëve të parë.

Sidoqoftë, për keqardhje, unë nuk mund ta ndjek shumicën në zbatimin e këtyre 
parimeve në rastin e aplikantit të katërt. Në këtë pikë unë jam bashkuar me mendimin e 
përbashkët kundër.
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Duke mos gjetur shkelje të Konventës në lidhje me aplikantin e katërt, kam votuar 
kundër dhënies së tij për rimbursimin e kostove dhe shpenzimeve.

MENDIM KUNDËR I GJYKATËSIT SAJÓ

Sipas vendimit, nuk është e nevojshme të jepet shpërblimi i drejtë aplikantit të katërt. 
Unë me respekt nuk pajtohem, për arsyet e dhëna nga gjyqtarët Karakaş, Lazarova Trajkovska 
dhe De Gaetano.

Pasi që unë jam i mendimit se ka pasur një shkelje në lidhje me tre aplikantët e parë, të 
njëjtat konsiderata zbatohen edhe në rastin e tyre.
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DHOMA E MADHE 

ÇËSHTJA IZZETTIN DOGAN DHE TË TJERË k. TURQISË

(Aplikimi Nr. 62649/10)

VENDIM 

STRASBURG

26 prill 2016

Ky vendim është final por mund t’i nënshtrohet rishikimit editorial.
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Në çështjen Izzettin Dogan dhe të tjerë k. Turqisë, 
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e mbledhur në Dhomën e Madhe të përbërë 
nga: 
Guido Raimondi, President,
Dean Spielmann,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Josep Casadevall,
Mark Villiger,
Ledi Bianku,
Julia Laffranque,
Helen Keller,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Johannes Silvis,
Faris Vehabović,
Robert Spano,
Iulia Antoanella Motoc,
Jon Fridrik Kjølbro,
Yonko Grozev, gjykatës,
dhe Johan Calleëaert, Sekretar i rregjistrit,
Pasi e shqyrtoi çështjen me dyer të mbyllura në 3 qershor 2015 dhe 22 shkurt 2016, 
Shpall vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e sipërcituar: 

PROCEDURA

1.  Çështja ka filluar me aplikimin (Nr.62649/10) kundër Republikës së Turqisë të paraqitur 
pranë Gjykatës në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe 
Lirive Themelore të Njeriut (“Konventa”) nga 203 shtetas turq, emrat e të cilëve i janë 
bashkëngjitur vendimit (“aplikantët”) më 31 gusht 2010.

2.  Aplikantët u përfaqësuan nga z. Sofuoğlu (një avokat që ushtronin aktivitetin në 
Stamboll), znj. İştar Savaşır (eksperte), Znj. Serap Topçu, Znj. Fadime Kara, Znj. 
Jülide Sucuoǧlu Gönen dhe z. İlyas Şahbaz (avokatët që praktikojnë në Stamboll), 
dhe Z. Mehmet Aydın (ekspert). Qeveria turke (“Qeveria”) u përfaqësua nga z. Hacı 
Ali Açıkgül, shef i Departamentit në Ministrinë e Drejtësisë, Harun Mert, Drejtori i 
Përgjithshëm në Ministrinë e Drejtësisë, Ahmet Metin Gökler, Znj. Ayça Onural, Z. 
Sami Arslan Aşkın, Z.Bekir Karaca dhe Z. Mustafa Çiçek (Ministria e Drejtësisë), dhe 
Z. Hikmet Yaman (ekspert).

3.  Duke u bazuar në Nenin 9, të marrë vetëm dhe në lidhje me Nenin 14, aplikantët 
pretenduan se e drejta e tyre për të manifestuar fenë e tyre nuk ishte mbrojtur në mënyrë 
të përshtaçme sipas ligjit të brendshëm. Ata u ankuan në lidhje me refuzimin e kërkesave 
të tyre të cilët kërkonin, ndër të tjera, për të siguruar për ndjekësit e besimit Alevi, 
të cilit i përkasin, të njëjtit shërbim publik fetar që deri tani u ofrohet ekskluzivisht 
shumicës së qytetarëve, të cilët i përmban dega sunite e Islamit. Ata pohuan se ky 
refuzim nënkuptonte një vlerësim të besimit të tyre nga ana e autoriteteve kombëtare, 
duke shkelur detyrimin e shtetit për neutralitet dhe paanësi në lidhje me besimet fetare. 
Ata më tej pohuan se ata kishin qenë viktima të diskriminimit për shkak të fesë së tyre, 
pasi kishin marrë trajtim më pak të favorshëm sesa ndjekësit e degës sunnite të Islamit 
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në një situatë të krahasueshme, pa ndonjë justifikim objektiv dhe të arsyeshëm.
4.  Kërkesa i’u caktua Seksionit të Dytë të Gjykatës (Rregulli 52§1 i Rregullores së 

Gjykatës). Më 7 maj 2013 u njoftua Qeveria për kërkesën. Më 25 nëntor 2014, një 
Dhomë e Seksionit të Dytë e përbërë nga Guido Raimondi, Presidenti Işıl Karakaş, 
András Sajó, Helen Keller, Paul Lemmens, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, gjyqtarë 
dhe Stanley Naismith, Dhoma e Madhe, asnjëra nga palët që ka pretenduar nuk ka 
kundërshtuar heqjen dorë nga liria brenda kohës së lejuar (Neni 30 i Konventës dhe 
Rregulli 72).

5.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua në përputhje me Nenet 26 §§ 4 dhe 5 të 
Konventës dhe Rregullin 24.

6.  Aplikuesit dhe Qeveria secili parashtruan vërejtje me shkrim për pranueshmërinë dhe 
meritat e çështjes.

7.  U mbajt një seancë dëgjimore publike në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, 
më 3 qershor 2015 (Rregulli 59 § 3).

Palët u përfaqësuan përpara Gjykatës: 

(a) për Qeverinë 
z. H.A. AÇIKGÜL,            Agjent,
z. H. MERT,            Këshilltar,
znj. A. ONURAL, 
z. S.A. AŞKIN, 
z. M. ÇİÇEK, 
z. B. KARACA,  
z. H. YAMAN,             Ndihmës;
(b) për aplikantët
z. N. SOFUOĞLU,  
znj. İ. SAVAŞIR,            Këshilltar,
znj. S. TOPÇU,  
znj. F. KAMA, 
znj. J. SUCUOĞLU GÖNEN, 
z.  İ. ŞAHBAZ, 
z. M. AYDIN,           Ndihmës. 

z. Izzettin Dogan, një nga aplikantët ishte gjithashtu i pranishëm. 
Gjykata dëgjoi pretendimet e z. Açıkgül, Sofuoǧlu dhe Savaşır, dhe përgjigjet e tyre 

ndaj pyetjeve të gjyqtarëve Villiger, Laffranque, Motoc, Sajó, Karakaş, Spano dhe Lemmens. 
Gjithashtu dëgjoi përgjigjet nga z. Yaman dhe z. Doǧan.

8.  Secila nga palët gjithashtu paraqiti komentet me shkrim mbi pyetjet që u ishin dhënë nga 
gjyqtarët në seancë.

FAKTET

I. RREHANAT E ÇËSHTJES

9.  Aplikantët, emrat e të cilëve janë të listuara në shtojcën e këtij vendimi, janë ndjekës të 
besimit Alevi.
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A. Historiku i çështjes

10.  Më 22 qershor 2005, aplikantët individualisht i parashtruan një peticion Kryeministrit, 
në pjesët përkatëse të të cilit pretendohet si vijon:
“1. ... Unë jam shtetas i Republikës së Turqisë dhe përkrahës i besimit Islamik Alevi 

(Alevi, Bektashi, Mevlevi-Nusayri). Besimi Alevi është një interpretim dhe 
praktikë praktike e Islamit, e bazuar në unitetin e Allahut, Profecinë e Muhammedit 
dhe Kur’anin si Fjala e Allahut ...

2.  Liria e ndërgjegjes dhe e fesë njihet nga Nenet 2, 5, 10, 12, 17 dhe 24 të Kushtetutës 
dhe nga Nenet 9 dhe 14 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Nenit 
2 të Protokollit shtesë, të cilat kanë përparësi mbi ligjin e brendshëm në bazë të 
Nenit 90 të Kushtetutës ... Shteti duhet të marrë masat e nevojshme për të garantuar 
ushtrimin efektiv të së drejtës për lirinë e ndërgjegjes dhe të fesë. Ai duhet të veprojë 
në përputhje me këtë detyrim duke siguruar që secili në mënyrë efektive t’i ushtrojë 
këto liri në mënyrë të barabartë. Në rendin kushtetues ky obligim konsiderohet si 
një shërbim publik dhe ky koncept është i sanksionuar në Kushtetutë.

3.  Sipas parashikimeve të Nenit 136 të Kushtetutës, “Departamenti i Çështjeve Fetare 
(“RAD”), i cili është pjesë e administratës së përgjithshme, kryen funksionet që i 
janë caktuar sipas ligjit të veçantë me të cilin ai administrohet”, në përputhje me 
parimet e sekularizmit, duke u larguar nga të gjitha pikëpamjet dhe idetë politike 
dhe me qëllim të promovimit të solidaritetit dhe bashkimit kombëtar. RAD u krijua 
me synim arritjen e këtyre objektivave.
Seksioni 1 i Ligjit të RAD-it (krijimi dhe funksionet) parashikon që “RAD, vepron 

nën kryeministrin, është përgjegjës për trajtimin e çështjeve të besimeve islame, kultit 
dhe parimeve morale dhe administrimin e vendeve të kultit”.

Sipas kushteve të atij ligji, RAD-i është i paisur me kompetenca për të menaxhuar 
të gjitha çështjet që lidhen me Islamin si fe dhe është gjithashtu përgjegjës për 
administrimin e vendeve të kultit.

Në praktikë, RAD kufizohet me rastet që kanë të bëjnë vetëm me një shkollë 
teologjike të mendimit mezhep që i përket Islamit dhe i shpërfill gjithë besimet e tjera, 
përfshirë këtu edhe tonat, që është besimi Alevi. Megjithëse Shteti ka një detyrim sipas 
Kushtetutës dhe dispozitave mbikombëtare për të marrë të gjitha masat e nevojshme 
për të siguruar lirinë e ndërgjegjes dhe të fesë, të drejtat e komunitetit Alevi nuk merren 
parasysh, vendet e tyre të adhurimit, përkatësisht cemevis, nuk njihen si të tilla, pengesa 
të shumta pengojnë ndërtimin e tyre, nuk bëhet asnjë parashikim në buxhetin për 
funksionimin e tyre dhe ushtrimi i të drejtave dhe lirive të tyre i nënshtrohet vullnetit të 
mirë të zyrtarëve publikë.

Deri më sot, të gjitha kërkesat e komunitetit Alevi në lidhje me praktikimin e fesë 
së tyre janë refuzuar si rezultat i qasjes së njëanshme të RAD, e cila është e ndarë nga 
fakti shkencor dhe historik dhe i bazuar vetëm në një shkollë teologjike të mendimit. 
Siç është theksuar nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, “detyra e shtetit për 
neutralitet dhe paanësi, siç përcaktohet në jurisprudencën e saj, është e papajtueshme 
me ndonjë pushtet nga ana e Shtetit për të vlerësuar legjitimitetin e besimeve fetare”.

…
Në dritën e sa më sipër, ne e kërkojmë që: 

a.  Shërbimet e lidhura me praktikën e besimit Alevi të përbëjnë një shërbim publik, 
b.  Vendet e besimit Alevi (cemevis) t’u jepet statusi i vendeve të kultit, 
c.  Udhëheqësit fetarë Alevi të rekrutohen si nëpunës civilë, 
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d.  Duhet të ketë parashikim të veçantë në buxhet për praktikimin e besimit Alevi,...” 
11.  Më 19 gusht 2005, Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun i Kryeministrit i dërgoi 

ankuesit një përgjigje duke thënë se ishte e pamundur t’i pranonin kërkesat e tyre. Pjesët 
përkatëse të letrës lexojnë si vijon:
“1.  ... Shërbimet e ofruara nga Departamenti i Çështjeve Fetare në përputhje me 

legjislacionin në fuqi janë të disponueshme për të gjithë dhe janë të përgjithshme 
dhe supra sektare/fetare. Gjithkush ka të drejtë të përfitojë nga këto shërbime të 
përgjithshme fetare në nivel të barabartë.

2.  Duke pasur parasysh legjislacionin aktual dhe jurisprudencën e gjykatave, është e 
pamundur të jepet statusi i vendeve të kultit për cemevis.

3.  Gjithkush ka të drejtë të rekrutohet si nëpunës civil, në përputhje me dispozitat e 
legjislacionit përkatës. Në këtë drejtim, asnjë grup personash nuk mund t’u jepet 
privilegj në bazë të besimit apo bindjeve të tyre dhe të rekrutohen sipas këtyre 
kritereve. Pasi funksionet e kryera nga Departamenti i Çështjeve Fetare përbëjnë një 
shërbim publik, stafi i tij rekrutohet në bazë të kombësisë dhe kritereve objektive.

4.  Është e pamundur të parashikohet në buxhet për shërbimet që nuk janë parashikuar 
në Kushtetutë ose në ligj.” 

12.  Pas marrjes të kësaj letre, 1.919 persona, duke përfshirë edhe aplikantët, paraqitën 
një kërkesë në Gjykatën Administrative të Ankarasë (“Gjykata Administrative”) për 
shqyrtimin gjyqësor të vendimit me të cilin u refuzua pranimi i kërkesave të tyre. Pjesët 
përkatëse të njoftimit të aplikimit të tyre janë formuluar si më poshtë:

“... Është vlerësuar se aktualisht ekzistojnë rreth njëzet deri në njëzet e pesë milionë 
pasues të besimit Alevi (Alevi, Bektashi, Mevlevi-Nusayri) në vendin tonë. Deri në vitet 
1950 pothuajse të gjithë qytetarët Alevi jetonin në zonat rurale. Më pas, ata filluan të 
emigrojnë në qytete dhe filluan të praktikojnë besimin e tyre atje.

Përsa i përket më ceçanërisht cemevis, përpara se të migronin në qytete, Alevi, i 
cili udhëhoqi një mënyrë jetese të lirë, praktikoi adhurimin e tyre fetar në shtëpinë më 
të madhe në fshatin e tyre ...

Migrimi masiv e bëri të pamundur praktikimin e adhurimit fetar në shtëpi ...
Për më tepër, cemevis që ekzistonin në qytete, për shembull në Stamboll, nuk mund 

të plotësonin më nevojat në rritje të komunitetit. Cemevis e sotme, të cilat janë ndërtuar 
para pushtimit të Stambollit, si Karacaahmet Sultan Dergahı dhe Şahkulu Sultan 
Dergahı, nuk mund të plotësonin më kërkesat në rritje të komunitetit Alevi.

... Qytetarët e besimit Alevi kanë përdorur fondet e tyre për të blerë tokë për të 
ndërtuar cemevis. Sidoqoftë, këto vende kulti kanë çuar në raste të shumta të sjelljes 
arbitrare. Përderisa disa komuna kishin caktuar parashikime për ndërtimin e cemevis 
në planet e tyre zhvillimore urbane, shumë të tjerë hodhën poshtë kërkesat për leje 
ndërtimi, ndërsa RAD vazhdonte të konsideronte se cemevis nuk mund të konsiderohej 
si vend besimi. Ky qëndrim është miratuar jo vetëm nga komunat, por nga administrata 
në tërësi.

Si rezultat i këtij qëndrimi arbitrar nga ana e autoriteteve, i cila nuk bazohet në 
asnjë fakt historik, cemevis nuk janë njohur si vende kulti në Republikën e Turqisë. 
Rrjedhimisht, ata nuk kanë të drejtë për ndonjë nga përparësitë që lidhen me këtë status 
...

Qytetarët të cilët kanë ndërtuar cemevis gjithashtu paguajnë udhëheqësit fetarë të 
cilët ata kanë rekrutuar për të shërbyer në këto vende të kultit. Këta udhëheqës fetarë, 
që ndjekin një interpretim sufi të Islamit, trainohen dhe mësojnë besimin duke përdorur 
mjetet e tyre. Ashtu si të gjithë udhëheqësit fetarë, ata luajnë një rol vendimtar në 
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përparimin moral dhe shoqëror të shoqërisë. Megjithatë, autoritetet nuk kontribuojnë në 
asnjë mënyrë drejt trajnimit të tyre ...

Siç mund të shihet nga pozicioni i përshkruar shkurtimisht, autoritetet pothuajse 
tërësisht nuk i marrin parasysh qytetarët Alevi; Vendet e tyre të kultit - cemevis - 
konsiderohen si qendra kulturore, me ç’rast ata nuk kanë statusin e vendeve të adhurimit 
dhe përparësitë e shoqëruara. Po kështu, semah, i cili është një nga ritualet themelore të 
ceremonive fetare Alevi, reduktohet në një shfaqje piktoreske. Prandaj, në përcaktimin 
e mënyrës në të cilën qytetarët duhet të praktikojnë fenë e tyre, cilat vende konsiderohen 
si vende adhurimi dhe vetë natyra e vetë besimit (një besim ose kulturë), autoritetet janë 
duke shkelur në mënyrë të dukshme të drejtën e lirisë së ndërgjegjes dhe të fees. 

Më tej, Ministria e Arsimit vazhdon të shpërfillë besimin Alevi dhe të ofrojë 
edukim fetar bazuar në një doktrinë teologjike islame. Duke vepruar kështu, ajo minon 
bashkëjetesën paqësore dhe inkurajon diskriminimin që nga një moshë shumë e re.

Përfundimisht, asnjë shërbim nuk u ofrohet qytetarëve të besimit Alevi, Bektashi 
apo Mevlevi Nusayri, që përbën një mosvëmëndje serioze ...

… 
Sipas Kushtetutës dhe legjislacionit përkatës, RAD kryen funksionet që i janë 

caktuar sipas ligjit të veçantë me të cilin administrohet (a) në përputhje me parimet e 
sekularizmit, (b) duke mbetur të shkëputur nga të gjitha pikëpamjet politike ose idetë, 
dhe (c) me qëllim të promovimit të solidaritetit dhe bashkimit kombëtar.

Në lidhje me këtë, nëse i është kushtuar Ligji (Krijimi dhe Funksionet) (Ligji 
Nr.633), mund të konkludohet se ky organ u krijua jo vetëm për nevojat e fesë myslimane 
(feja shumicë), por për ato të të gjitha feve. Megjithatë, kërkesa aktuale parasheh të 
sfidojë praktikën e autoriteteve, nga të cilat RAD është pjesë përbërëse, në lidhje me 
fenë myslimane.

…
Parimi i barazisë kërkon që të mos bëhet dallim midis përdoruesve lidhur me qasjen 

në shërbimet publike ose përfitimin e atyre shërbimeve. Aty ku shërbimi publik ka të 
bëjë, barazia duhet të respektohet në çdo sferë ... Përndryshe, kjo është një privilegj dhe 
jo një shërbim publik ...

Sipas Nenit 1 të Ligjit nr. 633, RAD është përgjegjës për (a) trajtimin e çështjeve 
të besimeve islame, adhurimit dhe parimeve morale, (b) shkollimin e shoqërisë rreth 
çështjeve që kanë të bëjnë me fenë dhe (c) administrimin e vendeve të kultit.

Duhet të theksohet në këtë drejtim se legjislatura nuk kërkoi të nxjerrë ligje për 
një degë të veçantë të Islamit ose një doktrinë ose lëvizje teologjike brenda Islamit, por 
për fenë myslimane në tërësi. Rrjedhimisht, RAD është përgjegjëse për ofrimin e një 
shërbimi publik për të gjithë qytetarët që janë pasues të Islamit.

… 
Tani kemi të bëjmë me faktet në lidhje me praktikat e RAD-it ... RAD punëson 

rreth 113,000 njerëz, administron rreth 100,000 xhami dhe masdxhide [dhoma lutje për 
praktikë fetare] dhe ka një buxhet prej disa miliard lirash turke të rezervuara në buxhetin 
e përgjithshëm Për të kryer funksionet e caktuara në të. Në kryerjen e funksioneve të saj, 
RAD, megjithëse kompetencat e saj përfshijnë fenë myslimane në tërësi, kufizohet me 
kërkesat e shkollave të mendimit sunnit, dhe në veçanti shkollës hanefite, duke shpërfillur 
të gjitha lëvizjet dhe degët e tjera të Islamit. Buxheti i përgjithshëm financohet kryesisht 
nga të ardhurat nga taksat e paguara nga të gjithë qytetarët. Asnjë dallim në bazë të 
fesë apo anëtarësimit në një lëvizje fetare nuk bëhet kur bëhet fjalë për mbledhjen e 
taksave. Përkundrazi, kjo bazohet në kombësinë. Sidoqoftë, RAD, që merr miliarda lira 
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nga buxheti i përgjithshëm, ofron një shërbim publik vetëm për ndjekësit e një shkolle 
teologjike të mendimit ...

Është krejtësisht normale që një fe të përfshijë disa doktrina teologjike, lëvizje, 
besime ...”

Duke iu referuar jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, 
aplikantët më tej pohuan se, në kundërshtim me qëndrimin e RAD që përshkruan besimin 
Alevi si një aset kulturor dhe duke konsideruar xhamitë si vendin e vetëm të adhurimit 
musliman, cemevis ishin vende të kultit ku mbaheshin cems, domethënë ceremonitë 
fetare Alevi. Në paraqitjen e tyre, nuk ishte për RAD-in të vendosë nëse qeskat ishin 
ose nuk ishin ceremoni fetare. Duke u mbështetur në shembujt e marrë nga fjalimet e 
Shefit të RAD-it, ata pohuan se ishte një çështje ekskluzivisht për ndjekësit e besimit 
Alevi dhe jo për një organ shtetëror, për të përcaktuar se çfarë duhet të konsiderohet si 
një ceremoni fetare.

13.  Në një datë të paspecifikuar, Departamenti Ligjor i Kryeministrit paraqiti promemorjen 
e tij si një përgjigje. Ajo kundërshtoi, para së gjithash, qëndrimin e aplikantëve për 
të vepruar, duke parashtruar se ata nuk mund të paraqisnin një kërkesë në emër të të 
gjithë Alevis. Ata vunë në dukje në lidhje me këtë se sipas disa burimeve numri i Alevis 
në Turqi varionte nga katër deri në njëzet e pesë milionë dhe se nuk kishte qasje të 
njëtrajtshme në lidhje me përcaktimin e besimit apo kërkesave të ndjekësit e saj.

Sa i përket themelit, Departamenti Ligjor vazhdoi të kundërshtojë argumentet e 
paraqitësve të kërkesave. Pasazhet përkatëse të promemorjes të saj lexojnë si vijon:

“Ligji nr. 677 ... ndalon mbajtjen e titujve të caktuara fetare siç janë sheiku, dedelik 
[një udhëheqës fetar Alevi], derviklikët dhe kështu me radhë, praktikat që lidhen me 
ato tituj dhe përcaktimin e një vendi për ceremonitë e kryera nga urdhrat sufistë (tarikat 
ayini). Mos respektimi i këtyre ndalimeve dënohet me burgim dhe gjobë. Për më tepër, 
i njëjti ligj urdhëron mbylljen e tekeve dhe zavijeve dhe konvertimin e tyre në xhami 
apo masdxhide ...

Departamenti kryen funksionet e tij në përputhje me Nenet 10, 136 dhe 174 të 
Kushtetutës dhe ligjeve nr. 633 dhe 677. Në kryerjen e funksioneve të saj, ajo përfshin të 
gjitha besimet islame, mënyrat e adhurimit dhe parimet morale dhe shtrihet tek të gjithë 
njerëzit në mënyrë të barabartë. Prandaj është e pasaktë të thuhet se Departamenti, i cili 
kryen funksionet e veta në një mënyrë supra-fetare, kufizohet në degën sunite të Islamit 
... Është e pamundur të ofrohet një shërbim për urdhrat e ndaluara sufi (tarikat); kjo do 
të ishte gjithashtu në kundërshtim me parimin e laicizmit dhe solidaritetit kombëtar.

Neni 3 i Rregullores për zbatimin e Ligjit që rregullon mbajtjen e veshjes së caktuar 
përcakton vendet e besimit si vijon:

‘Vendet e kultit (mabedler) janë zona të mbyllura të krijuara në përputhje me 
procedurën përkatëse dhe të dizajnuara në rastin e çdo feje për praktikimin e adhurimit 
fetar’ ... Duke pasur parasysh sa më sipër, një vend nuk mund të konsiderohet si vend i 
kulti nëse nuk është i lidhur me një fe. Në këtë drejtim, kishat, sinagogat dhe xhamitë 
ose masdxhidët janë vende adhurimi respektivisht të feve të krishtera, hebraike dhe 
muslimane. Është e qartë se çdokush ka të drejtën të ushtrojë besimin e tij ose të saj 
në privat në shtëpinë e tij ose në vende të tjera. Prandaj, nuk ka asnjë ndalesë apo 
pengesë që pengon qytetarët ebesimit Alevi që të thonë lutjet e tyre, zikirin ose semahun 
në cemevis. Megjithatë, krijimi, përveç xhamive dhe masdxhideve, të vendeve të 
adhurimit për pasuesit e një interpretimi apo lëvizjeje të veçantë të Islamit nuk është në 
përputhje me fenë. Për më tepër, një kërkesë për caktimin e një vendi adhurimi, emërimi 
i funksionarëve fetarë dhe alokimi i një buxheti mbi bazën e besimit në një mendim ose 
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interpretim të fesë myslimane ose aderimin në një doktrinë të veçantë teologjike, do 
të krijojë në mënyrë të pashmangshme një problem të pazgjidhshëm dhe kaos Brenda 
asaj feje ... Për më tepër, historia ka treguar se namazet [pesë lutjet e detyrueshme] nuk 
thuhen kurrë kolektivisht në teqe, dergah dhe zavije [manastiret e Dervishit], por që ato 
thuhen në xhami apo masdxhide që ndodhen pa ndërprerje Vende të tilla ...

Siç është përcaktuar në njoftimin e aplikimit, besimi Alevi (Alevilik) ... është një 
interpretim dhe praktikë e Islamit. Besimi Alevi dhe Bektashi është një interpretim Sufi 
që përmban elemente që kanë të bëjnë me besimin në dymbëdhjetë imamë dhe elemente 
mistike (batini). Në të kaluarën ajo u praktikua në dergah në qytete. Pasi që nuk kishte 
dergah në fshatra, u zgjodh shtëpia më e përshtatshme. Në ditët e sotme, vende të tilla 
si Şahkulu Sultan dhe Karacaahmet Sultan janë dergah e bektashinjve, që është tekke ...

Njohja e cemevis si vende të besimit do të ishte në kundërshtim me Ligjin nr. 677 
... Për më tepër, një zhvillim i tillë do të çonte në legalizimin e urdhrave të tjerë Sufi dhe 
shumë nga ata që janë të ndaluar (Naqshbandi, Qadiri, Rufai, Cerahi etj) do të kërkonin 
statusin ligjor ... Një numër grupesh sektare më pas do të fillojnë të shfaqen rreth një 
sheiku ...” 

14.  Më 4 korrik 2007, Gjykata Administrative hodhi poshtë vërejtjet paraprake të autoriteteve 
dhe shqyrtoi kërkesën në themel. Ajo hodhi poshtë kërkesën me arsyetimin se refuzimi 
nga autoritetet përgjegjëse ishte në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Në arsyetimin e saj, duke iu referuar Neneve 2, 90, 136 dhe 174 të Kushtetutës 
dhe Ligjeve nr. 633 dhe 677, si dhe në instrumentet ndërkombëtare në lidhje me lirinë e 
fesë dhe ndalimin e diskriminimit dhe gjykimin në Hasan dhe Eylem Zengin k. Turqisë 
(Nr. 1448/04, 9 tetor 2007), Gjykata Administrative vëzhgoi në fillim se besimi Alevi 
arriti një nivel të caktuar të qartësisë, seriozitetit dhe kohezionit dhe, si një interpretim 
i Islamit, gëzonte mbrojtjen e Nenit 9 të Konventës. Ai gjithashtu konsideroi se objekti 
i kërkesës nuk lidhej vetëm me detyrimin negativ të shtetit për mosndërhyrje, por që 
kërkuesit gjithashtu kërkonin privilegje që sipas mendimit të tyre i ishin dhënë degës 
sunite të Islamit (alokimi i një buxheti, statusi i nëpunësit civil për udhëheqësit fetarë 
Alevi, njohja e cemevis si vende kulti). Theksoi rëndësinë e parimit të neutralitetit në 
shërbimet publike. Megjithatë, gjykata gjeti se nuk ishte vërtetuar se të gjitha Alevitë 
mbështetën kërkesat e parashtruara nga aplikantët. Për më tepër, sipas gjykimit, sigurimi 
i një shërbimi publik ndaj të gjitha interpretimeve të Islamit vështirë se mund të pajtohej 
me parimin e laicizmit.

Gjykata Administrative gjithashtu konstatoi se alokimi në RAD i fondeve nga 
buxheti i përgjithshëm nuk ishte në kundërshtim me ligjin, pasi nuk do të ishte realiste 
lidhja e pagesës së taksave të përgjithshme me bindjet apo besimet e qytetarëve. Në 
lidhje me këtë, ai theksoi se Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut nuk e kishte 
gjykuar atë në kundërshtim me Konventën për të alokuar një buxhet për aktivitetet 
sekulare të një kishe (mbajtjen e regjistrave të martesave dhe vdekjeve, etj) ose për të 
vendosur një taksë të përgjithshme pa specifikuar se si do të përdoret. Pjesët përkatëse 
të vendimit parashikojnë sa vijon:

“... Është e qartë nga shqyrtimi i dosjes se Gjykata Administrative është duke 
kërkuar në rastin konkret për të lënë mënjanë refuzimin e Kryeministrit për kërkesën 
e bërë në një peticion të 22 qershorit 2005 për të ofruar shërbime fetare për qytetarët e 
Alevi në formën e një shërbimi publik; Të ketë cemevis, ku qytetarët Alevi të praktikojnë 
besimin e tyre, kanë dhënë statusin e vendeve të kultit; të ketë një numër të mjaftueshëm 
individësh kompetentë, të njohur si të tillë nga Alevitë, të rekrutuar si nëpunës civilë 
për qëllimet e ritet fetare të kërkuara nga besimi Alevi; të ketë fonde të dedikuara në 
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buxhetin e përgjithshëm për të paguar shërbimet e kërkuara në këtë drejtim; të ketë 
dispozita të parashikuara në Buxhetin e Shtetit për fondet në fjalë, duke marrë masat 
e nevojshme për këtë qëllim; dhe të marrë të gjitha masat e nevojshme për të pranuar 
kërkesat e parashtruara në peticionin e lartpërmendur.

Duke vlerësuar rastin në dritën e dispozitave përkatëse të së drejtës vendore, shihet 
se një pjesë e buxhetit të përgjithshëm është alokuar në Departamentin e Çështjeve Fetare 
të krijuar sipas Ligjit nr. 633; se Departamenti nuk krijon, por administron, xhamitë ... 
të njohura si ‘vende kulti’; që personeli i caktuar për t’i menaxhuar ato janë udhëheqës 
fetarë të cilët rekrutohen dhe paguhen si nëpunës civilë për të administruar shërbimet 
fetare në lidhje me besimet, adhurimet dhe parimet morale të fesë myslimane; dhe se 
zbatimi i ndalimeve të paraqitura me Ligjin Nr. 677 është i garantuar me Kushtetutë.

Prandaj, është e qartë nga interpretimi i dispozitave të Ligjit nr. 633 dhe nenit 128 
të Kushtetutës, që nuk është e mundur të njihet një vend tjetër përveç xhamisë si “vend 
besimi” ..., të rekrutohen nëpunësit civilë për qëllimet e riteve fetare të kërkuara nga 
besimi Alevi ose madje për të siguruar dispozita në Ligjin e Buxhetit për financimin 
e shërbimeve që do të ofrohen në këtë drejtim. Kjo do të ishte në kundërshtim me 
dispozitat ligjore që rregullojnë shërbimin civil dhe prandaj nuk është e mundur, në 
përputhje me dispozitat e vetme ligjore të legjislacionit të brendshëm në fuqi, t’i japë 
kërkesat e bëra në lidhje me këtë pa ndryshuar legjislacionin.

Megjithatë, sipas kritereve të Nenit 90 të Kushtetutës, çështja gjithashtu duhet të 
shqyrtohet nga një pikëpamje ligjore në dritën e dispozitave të konventave ndërkombëtare 
në të cilat Republika e Turqisë është palë ...

[Referohet Nenit 18 të Deklaratës Universale të Kombeve të Bashkuara për të 
Drejtat e Njeriut].

Në parim, liria e fesë dhe besimit - e cila mund të definohet si ndjekje ndaj një 
feje ose besimi (brenda) dhe respektimi, në vend të zgjedhjes (jashtë) të individit, të 
parimeve të asaj feje apo besimi, vetëm ose në Komunitete me të tjerët, për aq sa kjo 
nuk e shqetëson rendin publik - udhëhiqet nga Nenet e lartpërmendura 10, 14 dhe 24 të 
Kushtetutës së Republikës së Turqisë ..., i cili duhet të interpretohet në një mënyrë në 
përputhje me Dispozitat e traktateve ndërkombëtare.

Kështu, duhet të vlerësohet se deri në çfarë mase Ligjet nr. 633 dhe 677, të cilat 
janë në fuqi në Turqi dhe praktikat ekzistuese në lidhje me lirinë e besimit dhe fesë, që 
janë në diskutim në këtë çështje, mund të thuhet se janë në përputhje me vendimet e 
Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me Nenin 9 në raste të ngjashme.

… 
Në çështjen konkrete, [përgjithësisht pranohet] besimi Alevi [gëzon mbrojtjen e 

ofruar] nga Neni 9. Nuk mund të ketë dyshime në këtë drejtim, veçanërisht në dritën e 
praktikës që mbizotëron në Turqi (shih Hasan dhe Eylem Zengin k. Turqisë).

Për më tepër, ndërsa Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut konsideron se 
ekzistenca e një sistemi të Kishës Shtetërore nuk është në vetvete në kundërshtim me 
Konventën dhe ndërsa nuk kërkon që shteti të trajtojë fetë dhe besimet e ndryshme në 
mënyrë absolutisht identike dhe nuk kritikon ekzistencën e një feje zyrtare shtetërore 
(shih Kokkinakis k. Greqisë), megjithatë, ajo konsideron anëtarësinë e detyrueshme në 
një kishe të tillë si një shkelje e Konventës (shih Darby k. Suedisë).

Gjykata Administrative është e mendimit se, kur kritikat ose sulmet kundër një feje 
ose besimi arrijnë një nivel që mund të rrezikojë ushtrimin e lirisë së besimit dhe fesë 
..., indiferenca në këtë drejtim nga ana e autoriteteve publike angazhon përgjegjësinë 
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e shtetit. Për më tepër, kur këto autoritete kufizojnë lirinë për të manifestuar fenë ose 
besimin në sferën publike, kufizimi në fjalë duhet të shqyrtohet në bazë të kritereve të 
mëposhtme: nëse ka pasur ndërhyrje dhe nëse po, nëse masa në fjalë ishte e ligjshme, ka 
ndjekur një qëllim legjitim dhe ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike.

Nuk ka dispozitë të Kushtetutës që përcakton një fe shtetërore. Për më tepër, në 
rastin konkret, nuk janë dhënë shembuj specifik që sugjerojnë që Alevis të kenë hasur 
pengesa në ushtrimin e të drejtës së tyre për të manifestuar lirisht fenë e tyre ose se t’i 
jenë nënshtruar presionit për të adoptuar një formë tjetër besimi.

Sa i përket çështjes së tatimpaguesve që kontribuojnë në financimin e aktiviteteve 
fetare të një kishe të cilës nuk i përkasin, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut e 
konsideron atë në kundërshtim me Nenin 9 për të mbledhur një taksë që drejtpërsëdrejti 
përfiton një kishë të cilës taksapaguesit nuk i përkasin. Megjithatë, ajo ka gjetur se nuk 
ka shkelje të tillë ku tatimi përdoret për të financuar aktivitetet laike të kishës (mbajtja 
e regjistrave të martesave dhe vdekjeve, etj) (shih Kustannus Oy Vapaa Ajatellija AB 
dhe të tjerët k. Finlandës, nr. 20471/92, Vendimi i Komisionit i 15 prillit 1996, DR 85, 
fq. 29) ose kur është vendosur si një taksë e përgjithshme pa qenë e qartë se si do të 
përdoret.

Për më tepër, një pjesë e të ardhurave të mbledhura në tatimin e përgjithshëm 
nga qytetarët e Republikës së Turqisë i ndahen Departamentit të Çështjeve Fetare. 
Prandaj, jo vetëm që nuk mund të bëhet fjalë për ndonjë kontradiktë apo mospërputhje 
me vendimet e Gjykatës, por gjithashtu, nëse kërkesa e kërkuesve duhej të miratohej, 
personat që kundërshtonin armatimin, luftën, fuqinë bërthamore ose teknologjinë për 
shkak të besimeve të tyre nuk mund të tatohen individualisht, pasi që do të ishte e 
pamundur të përcaktohet se kush ishte përgjegjës për tatimin dhe rendi publik nuk mund 
të sigurohej më.

Sa i përket argumentit që zyrtarët e rekrutuar nga shteti për t’u marrë me çështjet 
fetare nuk janë të njëjtët individë si udhëheqësit fetarë të cilët komunitetet e tjera të 
besimit kanë zgjedhur vetë, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka konsideruar 
se Shteti është garantuesi përfundimtar i lirisë për të manifestuar një fe ose besim dhe 
se në një situatë të këtij lloji shteti në një demokraci pluraliste ka detyrë, për shkak të 
tensioneve që mund të lindin, për të promovuar tolerancën midis palëve dhe nuk mund 
t’u nënshtrojë grupeve të ndryshme presin dhe pengesa në të drejtat dhe liritë e tyre (shih 
Serif k. Greqisë, Hasan dhe Chaush k. Bullgarisë dhe Kokkinakis k. Greqisë).

Siç është e qartë nga dispozitat e traktateve ndërkombëtare të lartpërmendura dhe 
nga vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, shteti, në mënyrë thelbësore 
dhe ideale, ka një detyrim negativ në sferën e lirisë së fesë dhe besimit për t’u përmbajtur 
sa më shumë të jetë e mundur nga pengimi i këtyre lirive. Me fjalë të tjera, sistemi 
ideal është ai në të cilin shteti është neutral. Prandaj, kërkimi për arritjen e barazisë 
nuk nënkupton eliminimin e dallimeve, por përkundrazi parandalimin e privilegjeve 
që u jepen grupeve të caktuara. Në këtë rast, megjithatë, aplikantët po pretendojnë një 
numër masash të diskriminimit pozitiv në emër të komunitetit Alevi, duke argumentuar 
se, megjithëse janë muslimanë, Alevi interpreton dhe praktikon e Islamin në një mënyrë 
tjetër dhe kërkon nga Departamenti i Çështjeve Fetare për t’u dhënë atyre privilegjet që, 
ata pretendojnë, se u janë dhënë muslimanëve sunitë. Nuk ka dyshim se Alevizmi është 
një grup serioz dhe koherent i besimeve, se është një interpretim i Islamit dhe se një pjesë 
e madhe e popullsisë pretendon se e respekton atë. Sidoqoftë - dhe duke pasur parasysh 
edhe parimet e përgjithshme të paraqitura në Deklaratën për Eliminimin e të Gjitha 
Formave të Intolerancës dhe të Diskriminimit Bazuar në Fetë ose Besimin - ndërkohë 



717

që është e vërtetë se ekzistojnë dallime në mes Alevistëve sa i përket formave të besimit 
dhe praktikave dhe mënyrën në të cilën ata e përcaktojnë veten, dhe ndërsa aplikantët e 
njohin këtë, nuk ka dëshmi specifike se të gjithë Alevistët mbështesin pretendimet e bëra 
në këtë rast. Prandaj, nga perspektiva e lirisë së besimit, kjo gjykatë përsërit se idealja 
është një shtet neutral, i cili merr përsipër të mbrojë individët nga të qenit i detyruar për 
të marrë pjesë kundër vullnetit të tyre në aktivitetet fetare të një grupi fetar të cilit nuk 
i përkasin.

Në dritën e të gjitha këtyre konsideratave, shqyrtimi i fakteve nga pikëpamja e 
parimeve kushtetuese të Republikës së Turqisë provon se
- për sa i përket lirisë së fesë dhe besimit të parë nga pikëpamja normative, Nenet 10, 

14, 15 dhe 24 të Kushtetutës janë hartuar në përputhje me dispozitat e traktateve 
përkatëse ndërkombëtare, pasi asnjë dispozitë e Kushtetutës së Republikës së 
Turqisë nuk krijon një fe zyrtare;

-  një pjesë e të ardhurave në buxhetin e përgjithshëm i ndahet Departamentit të 
Çështjeve Fetare, i cili është pjesë e administratës së përgjithshme;

-  Departamenti i Çështjeve Fetare pranohet në përgjithësi për të kryer funksionet 
e veta administrative që kanë të bëjnë me çështjet e besimit islam, adhurimit 
dhe parimeve morale duke marrë si bazë identitetin e përbashkët të të gjithë 
muslimanëve dhe, në përputhje me Kushtetutën dhe parimin e sekularizmit, ndërsa 
mbeten të shkëputur nga të gjitha pikëpamjet dhe idetë politike dhe me qëllim të 
promovimit të solidaritetit dhe bashkimit kombëtar; dhe

-  Përsa i përket praktikave shtetërore të cilat u ankuan, Gjykata Evropiane e të 
Drejtave të Njeriut në vendimet e saj ka mbajtur qëndrimin se këto nuk janë në 
kundërshtim me legjislacionin e sipërpërmendur, i cili nuk i tejkalon kufijtë e Nenit 9.
Më tej, nëse shteti do t’i përgjigjej të gjitha pritshmërive dhe kërkesave duke ofruar 

shërbimin publik përkatës, për shembull duke njohur vendet e adhurimit për grupet 
që shpallin forma besimi të lidhura me shkollat e ndryshme islame të ligjit (mezheb), 
urdhrat e ndryshme sufiste (tarikat) dhe kuptimet dhe interpretimet e ndryshme të 
Islamit që kanë dalë në rrjedhën e historisë, duke u dhënë statusin e nëpunësve civilë 
udhëheqësve fetarë të atyre grupeve, duke lënë mënjanë një pjesë të buxhetit për ta dhe 
duke i vendosur ato nën autoritetin e një autoriteti publik, do të ishte rreziku jo vetëm që 
të nxirrte debatin për masën në të cilën veprimi i Shtetit dhe diskrecioni i ushtruar nga 
Departamenti i Çështjeve Fetare në aktivitetet e tij në sferën publike plotësojnë nevojat 
shpirtërore të grupeve të ndryshme të besimtarëve, por edhe duke shkelur parimin e 
sekularizmit shtetëror duke tronditur balancën që do të arrihej në mes të vendosjes 
së rregullave fetare dhe legjislative dhe të përkeqësimit të ndryshimit të formave të 
ndryshme të besimit. Kjo në fund të fundit mund të çojë në kufizime në lirinë e fesë 
dhe besimit, dhe rrjedhimisht në një rezultat që bie ndesh me qëllimin që kërkuesit 
kërkuan të arrijnë në paraqitjen e pretendimeve të tyre, të cilat bazoheshin pikërisht në 
ndryshimin e tyre.

Në këto rrethana, vendimi administrativ që refuzon kërkesat e aplikantëve ... nuk 
mund të thuhet të jetë në kundërshtim me dispozitat ligjore”.

15.  Aplikantët u ankuan kundër vendimit të shkallës së parë. Ata parashtruan se ofrimi i një 
shërbimi publik ekskluzivisht ndaj muslimanëve që bënin pjesë në doktrinat teologjike 
sunite ishte i papajtueshëm me parimet kushtetuese të sekularizmit dhe neutralitetit 
të shërbimeve publike. Ata hodhën poshtë çdo sugjerim se ata po kërkonin nga shteti 
t’u jepeshin privilegje pozitive, duke argumentuar se baza e pretendimeve të tyre ishte 
parimi i barazisë. Ata shtuan se shteti turk nuk mund të konsiderohej neutral në lidhje 
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me fetë, pasi mori masa që favorizuan një interpretim fetar në dëm të të tjerëve. Sipas 
pikëpamjes së ankuesve, gjykatat nuk kishin të drejtën të vendosnin mbi legjitimitetin e 
një besimi apo praktikave të tij. Ata kanë ofruar raporte të ekspertëve në mbështetje të 
parashtresave të tyre.

16. Në gjykimin të datës 2 shkurt 2010, që iu dorëzua ankuesve më 24 mars 2010, Gjykata 
e Lartë Administrative e hodhi poshtë ankesën dhe e la në fuqi vendimin e shkallës së 
parë si në pajtim me procedurën dhe ligjet.

B. Sfondi historik dhe ligjor në krijimin e shërbimit publik fetar

1. Departamenti i Çështjeve Fetare
17.  Megjithëse Turqia është një “shtet laik” sipas Nenit 2 të Kushtetutës së vitit 1982, 

besimi musliman që praktikohet nga shumica e qytetarëve gëzon status të veçantë për 
arsye historike.

18.  Në Turqi, pas shpalljes së Republikës më 29 tetor 1923, ndarja e sferave publike dhe 
fetare u arrit nëpërmjet një sërë reformash revolucionare: më 3 mars 1924 kalifati - 
institucioni suprem i muslimanëve - u hoq; më 10 prill 1928 dispozita kushtetuese që 
deklaronte Islamin fenë shtetërore u shfuqizua; dhe më në fund, më 5 shkurt 1937, 
u miratua një ndryshim kushtetues sipas statusit kushtetues në parimin e sekularizmit 
(shih Nenin 2 të Kushtetutës të vitit 1924 - ndryshuar në vitin 1937 - dhe Nenin 2 
të Kushtetutës së vitit 1961 dhe 1982). Neni 24 i Kushtetutës i vitit 1982 gjithashtu 
garanton të drejtën e lirisë së fesë dhe të ndërgjegjes.

19.  Pas heqjes së kalifatit, u miratua Ligji i Unifikimit të Arsimit (Tevhidi Tedrisat), duke 
shfuqizuar institucionet fetare tradicionale të edukimit. Paralelisht, u hoq Ministria 
e Sheriatit dhe Fondacioneve Fetare (Şeriye ve Evkaf Vekâleti) dhe të gjitha gjykatat 
fetare, dhe Diyanet İşleri Reisliği (organi qeverisës i Departamentit të Çështjeve Fetare), 
ashtu siç u quajt në atë kohë, u themelua me Ligjin nr. 429 të 3 marsit 1924. Në bazë të 
Nenit 1 të këtij ligji, ky organ, i cili ishte përgjegjës për zbatimin e “të gjitha dispozitave 
që lidhen me adhurimin dhe besimin islam dhe administrimin e institucioneve fetare”, 
u vendos nën autoritetin e Kryeministrit. Ligji parashikonte që ky organ nuk kishte 
kompetenca në drejtim të edukimit fetar, i cili u transferua në Ministrinë e Arsimit.

20.  Në vitin 1950 administrata e xhamive dhe dhomave të lutjes, e cila fillimisht u transferua 
në Departamentin e Fondacioneve Fetare në vitin 1931, u kthye nën mbikëqyrjen e 
organit drejtues të Departamentit të Çështjeve Fetare.

21.  Ligji për Departamentin e Çështjeve Fetare (Krijimi dhe Funksionet) (Ligji Nr.633) u 
miratua më 22 qershor 1965 dhe u botua në Gazetën Zyrtare më 2 korrik 1965 (shih 
paragrafin 46 më poshtë).

22.  Neni 36 i Ligjit për Nëpunësit Civil (Ligji nr. 657) i 20 korrikut 1965 paraqiti një 
kategori të nëpunësve civilë që merren me çështjet fetare. Kjo kategori përfshin të gjithë 
nëpunësit civilë që kanë kryer trajnim fetar dhe kryejnë një funksion fetar, përkatësisht 
muezin (ata që i quajnë besimtarët në lutje nga maja e minares), imam-hatip, vaiz 
(predikues) dhe mufti (jurisconsult interpreton ligjet muslimane dhe ligjin e Kuranit).

23.  Në vendimin e saj të 21 tetorit 1971 (E. 1970/53, K. 1971/76), i botuar në Gazetën Zyrtare 
më 15 qershor 1972, Gjykata Kushtetuese vendosi që krijimi i një kategorie të nëpunësve 
civilë që merreshin me çështjet fetare ishte e pajtueshme me parimin kushtetues të 
sekularizmit. Në arsyetimin e saj konsideroi se laicizmi nënkuptonte ndarjen midis 
fuqisë laike dhe fuqisë shpirtërore. Asnjë nga këto pushtete nuk mund të ndërhyjë në 
punët e tjetrit. Gjykata Kushtetuese gjeti se ekzistenca e një kleri dhe një shërbimi fetar 
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në fenë katolike dhe pranimi nga katolikët e Papës si udhëheqës shpirtëror, kishin luajtur 
një rol të rëndësishëm në atë konceptim të sekularizmit. Megjithatë, në fenë myslimane 
nuk kishte klerikë dhe stafi përgjegjës për vendet e kultit nuk kishte fuqi fetare. Prandaj, 
Gjykata Kushtetuese vendosi që, meqenëse dy fetë ishin të ndryshme, funksionarët e 
tyre fetarë nuk mund të kishin të njëjtin status. Në lidhje me këtë, ajo vërejti se vetëm 
në vendet e krishtera mund të imagjinohej një ndarje midis funksionarëve fetarë dhe 
Shtetit. Sipas pikëpamjes së Gjykatës Kushtetuese, parimi i sekularizmit donte të nxiste 
përparimin e kombit Turk dhe nuk lejonte krijimin e lëvizjeve fetare që ndjekin synime 
që nuk ishin në përputhje me këtë qëllim.

24.  Si rrjedhojë, dhe përkundër natyrës “laike” të Shtetit Turk, “shërbimi fetar islam” 
konsiderohet si një “shërbim publik”. Në pajtim me Nenin 136 të Kushtetutës, 
RAD - i cili është përgjegjës për këtë shërbim publik - është pjesë e administratës së 
përgjithshme dhe për këtë arsye ka fuqi publike megjithëse nuk ka statusin e një subjekti 
të së drejtës publike. Sipas statistikave të publikuara nga RAD (http://www.diyanet.gov.
tr/tr/kategori/istatistikler/136 ), në vitin 2013
-  numri i nëpunësve civilë të caktuar në departament ishte 121,845;
-  numri i xhamive ishte 85,412; dhe
-  numri i shkollave kuranore (Kuran kursu) të menaxhuar nga RAD ishte 13.021.

25.  Në Turqi nuk ka ndonjë taksë fetare. Prandaj, që kur u krijua RAD, të ardhurat e saj kanë 
ardhur gjithnjë nga buxheti i shtetit. Në lidhje me këtë, dokumentet e paraqitura nga 
palët tregojnë se në vitin 2013, shuma e alokuar për RAD ishte 4,604,649,000 lira turke 
(“TRY”) (rreth 1,960,000,000 euro në bazë të kursit të këmbimit në atë kohë). Në vitin 
2014, buxheti arriti në TRY 5,552,000,000 (rreth 1,933,670,000 euro). Për vitin 2015 u 
caktua një buxhet prej TRY 5,743,000,000 (rreth 2,036,524,800 euro). Në vëzhgimet e 
tyre, aplikantët gjithashtu ofruan informata sipas të cilave buxheti i alokuar për RAD për 
periudhën 1996 deri 2015 arriti në një total prej 37,275,900,000 TRY. Aplikantët pohuan 
se, në bazë të kursit të këmbimit përkatës, kjo shumë u korrespondua me 16 miliardë 
dollarë amerikanë (USD). Për më tepër, sipas të dhënave të ofruara nga Qeveria, 95% e 
buxhetit të RAD-it ndahen për shpenzimet e stafit. Qeveria gjithashtu theksoi se xhamitë 
dhe xhamitë e rrethit ishin ndërtuar me iniciativën e qytetarëve vullnetarisht dhe përmes 
përpjekjeve të tyre. Së fundmi, Qeveria deklaroi se sipas Nenit 6 (3) të Ligjit Nr. 6446, 
shpenzimet e ndriçimit për vendet e kultit u përmbushën nga RAD. Kështu, në vitin 
2014, shuma e TRY 38,529,463 ishte lënë mënjanë në buxhetin e RAD-it për të paguar 
fatura të energjisë të xhamive, xhamive të rrethit, kishave dhe sinagogave. Nuk ka asnjë 
dispozitë në buxhet për vendet e praktikës sufite siç janë cemevis, shtëpitë mevlevi 
(mevlevihane) ose shtëpitë qadiri (kadirihane).

26.  RAD, si organi administrativ përgjegjës për çështjet që kanë të bëjnë me fenë myslimane 
në Turqi, ka një lloj monopoli mbi këto çështje. Në lidhje me këtë, shërbimet fetare që 
i përkasin Islamit konsiderohen të jenë brenda kornizës ligjore që rregullon shërbimin 
publik. Ky status i veçantë shpjegohet, sipas Qeverisë, nga fakti që feja muslimane nuk 
ka autoritet absolut fetar apo organizatë fetare të krahasueshme me Kishën si në fenë e 
krishterë, as nuk ka një kler apo grupe të tjera të privilegjuara.

27.  Rezulton, nga Nenet e paraqitura nga aplikantët dhe të shkruara nga specialistë në të 
drejtën administrative, megjithëse kuadri ligjor që rregullon shërbimin publik bazohet 
në parimin e neutralitetit, i cili është një komponent i konceptit më të gjerë të një shteti 
laik, qëndrimi i RAD ndaj degëve të tjera të fesë myslimane ka qenë subjekt i kritikave 
të përhapura në Turqi. RAD është përgjigjur duke deklaruar se, në përputhje me parimet 
e sekularizmit, kryen detyrat e tij jo duke iu referuar preferencave ose traditave fetare të 
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një feje të caktuar ose një grupi apo rendi të caktuar fetar, por mbi bazën, ndër të tjera, të 
burimeve të fesë myslimane të pranuara nga të gjithë muslimanët. Sipas mendimit të tij, 
këto tradita dhe burime janë të përbashkëta për të gjithë muslimanët dhe janë më tepër 
shpirtërore sesa të përkohshme. Po kështu, shërbimet që ofron janë të përgjithshme dhe 
të lartpërmendura dhe janë të disponueshme për të gjithë në mënyrë të barabartë.

28.  Megjithatë, aplikantët, duke u mbështetur në artikujt e përmendur më sipër, e 
kundërshtonin pretendimin se shërbimet e RAD-it u ofruan të gjithëve, ishin të 
përgjithshme dhe mbi fetare. Ata pohuan se RAD-i ofroi një shërbim fetar në bazë të 
kuptimit Sunni Hanefi të Islamit.
2. Statusi i besimve të tjera

29.  Sa i përket statusit të besimeve dhe feve të tjera, ligji Turk nuk parashikon asnjë 
procedurë specifike me të cilën komunitetet fetare mund të marrin status të posaçëm 
sipas ligjit publik ose privat ose grupeve fetare, mund të njihen dhe të regjistrohen. 
Rrjedhimisht, komunitetet fetare, përveç atyre të pajisura me statusin e pakicës fetare 
të njohur në Traktatin e Lozanës (veçanërisht komunitetet greke, armene dhe hebraike) 
ose traktate të tjera ndërkombëtare (sidomos bashkësia ortodokse bullgare), mund të 
veprojnë vetëm si fondacione ose shoqata.

30.  Në vëzhgimet e tyre, kërkuesit parashtruan se, përveç Alevis, shumë grupe të tjera fetare 
ishin në të njëjtën pozitë të pafavorshme, domethënë anëtarët e kishave protestante, 
Dëshmitarët e Jehovait, Yazidis, Syriacs dhe Kaldeasit.

31.  Mungesa e një kornize të qartë ligjore që rregullon pakicat fetare të panjohura shkakton 
probleme të shumta ligjore, organizative dhe financiare. Para së gjithash, udhëheqësit 
fetarë të këtyre komuniteteve nuk kanë status ligjor dhe nuk ka një strukturë të 
përshtatshme për të trajnuar stafin e përfshirë në praktikën e fesë apo besimit në fjalë. 
Së dyti, vendet e tyre të adhurimit nuk kanë ndonjë status ligjor dhe nuk gëzojnë asnjë 
mbrojtje ligjore. Aftësia për të ndërtuar vende adhurimi është e pasigurt dhe i nënshtrohet 
vullnetit të mirë të autoriteteve qendrore ose lokale. Marrëveshjet për mirëmbajtjen e 
pronave të paluajtshme me trashëgimi kulturore, të cilat në disa raste janë fjalë për 
fjalë, janë komplekse. Së treti, komunitetet në fjalë nuk mund të pranojnë zyrtarisht 
donacione nga anëtarët ose nga subvencionet shtetërore. Së fundi, pasi që nuk kanë 
personalitet juridik, këto komunitete nuk kanë qasje në gjykata në të drejtën e tyre, por 
vetëm përmes fondacioneve, shoqatave ose grupeve të pasuesve.

32.  Përveç kësaj, ka pengesa të shumta ligjore për bashkësitë fetare që përpiqen të veprojnë 
si një themel ose një shoqatë. Përderisa shumë komunitete kanë krijuar fondacionet e 
tyre, sipas Nenit 101 § 4 të Kodit Civil është e paligjshme të krijohet një fondacion 
“qëllimi i të cilit është të mbështesë një komunitet specifik” (shih, për shembull, Özbek 
dhe të tjerët k. Turqisë, Nr. 35570/02, 6 tetor 2009). Për më tepër, edhe pse shumë 
komunitete kanë krijuar shoqatat e tyre për t’i shërbyer interesave të tyre të veçanta, ligji 
Turk nuk parashikon ndonjë formë të veçantë të shoqatës fetare të hapur për komunitetet 
fetare.

33.  Në opinionin e tij mbi statusin ligjor të bashkësive fetare në Turqi dhe të drejtën e 
Patriarkanës Ortodokse të Stambollit për të përdorur mbiemrin “ekumenik”, miratuar 
nga Komisioni i Venecias më 15 mars 2010 (CDL AD (2010) 005 f), ky i fundit bëri këto 
vërejtje:
“32. Problemi themelor në ligjin Turk në lidhje me bashkësitë fetare është se ata nuk 

mund të regjistrohen dhe të marrin personalitet ligjor si të tillë. Nuk ka ndonjë 
rregullim të qartë në sistemin ligjor për këtë, dhe asnjë bashkësi fetare nuk ka fituar 
personalitet ligjor deri më tani. Në vend të kësaj ata duhet të veprojnë në mënyrë 
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indirekte përmes fondacioneve ose shoqatave.
…
34.  Edhe pse mungesa e personalitetit ligjor në parim zbatohet në mënyrë të barabartë 

për të gjitha bashkësitë fetare në Turqi, në praktikë ekziston një dallim i qartë midis 
muslimanëve dhe jomuslimanëve. Për aktivitetet myslimane, këto administrohen 
nëpërmjet Kryesisë së Çështjeve Fetare (Diyanet), e cila është formalisht pjesë e 
administratës dhe i raporton drejtpërdrejt Kryeministrit. Diyanet ka përgjegjësinë 
për rregullimin e funksionimit të 75.000 xhamive të regjistruara të vendit dhe 
punësimin e imamëve lokalë dhe qendrorë, të cilët janë nëpunës civilë. Për çështjet 
e komuniteteve myslimane çështjet që lidhen me përfaqësimin trajtohen në këtë 
mënyrë përmes Diyanet.

35.  Për komunitetet fetare jomuslimane, Diyaneti nuk mund të konsiderohet si 
përfaqësues. Prandaj, ata nuk ekzistojnë ligjërisht më vetë. Në vend të kësaj, 
modeli i parashikuar sipas ligjit Turk është që anëtarët e tyre të regjistrojnë 
fondacione ose shoqata, të cilat mund (deri diku) të mbështesin bashkësitë fetare. 
Të dyja këto struktura ligjore - fondacionet dhe shoqatat - kanë kufizime të qarta 
për bashkësitë fetare, por të dyja janë reformuar kohët e fundit, duke i bërë ato disi 
më të përdorshme”. 

34.  Megjithëse ky opinion ka të bëjë vetëm me statusin juridik të bashkësive fetare jo 
myslimane në Turqi, ai ofron një pasqyrë të situatës së bashkësive fetare në përgjithësi.
3. Alevitë, cemevis dhe Nisma Alevi
(a) Besimi Alevi

35.  Në përgjigje të pyetjejeve nga Gjykata, aplikantët specifikuan se besimi Alevi ishte një 
besim me karakteristika të veçanta që e dallonin atë në shumë aspekte nga kuptimi 
sunnit i Islamit. Alevi e njohu Muhamedin si Profetin e tyre dhe Kuranin si librin e tyre 
të shenjtë. Ata pohuan se ishte një besim që pasoi një interpretim ezoterik të Kuranit 
dhe besonte në “thelbin hyjnor” të njeriut, pa dallim midis qenies hyjnore dhe esencës 
njerëzore. Ndryshe nga muslimanët sunitë, burrat dhe gratë Alevi praktikojnë besimin e 
tyre së bashku në cemevis.

36.  Qeveria përcaktoi se nuk kishte statistika zyrtare mbi popullsinë Alevi në Turqi, pasi 
regjistrimet e popullsisë nuk përfshinin ndonjë pyetje lidhur me përkatësinë fetare. 
Megjithatë, duke iu referuar raportit për Turqinë të përgatitur nga USCIRF (Komisioni 
i Shteteve të Bashkuara për Lirinë Fetare Ndërkombëtare) (Kapitulli i Turqisë - Raporti 
Vjetor 2014), aplikantët parashtruan se të paktën 15 deri në 25% të popullsisë së 
përgjithshme të Turqisë ishin pasues të Besimi Alevi, domethënë rreth njëzet milionë 
njerëz. Ata shtuan se shumë anëtarë të komunitetit Alevi gjithashtu shmangnin zbulimin 
e besimeve të tyre. Ata arritën në përfundimin se popullsia e përgjithshme Alevi në Turqi 
ishte diku midis njëzet e pesë dhe tridhjetë milionë. Ata gjithashtu i paraqitën Gjykatës 
një ekstrakt nga deklaratat e bëra më 1 mars 2014 nga Z. Özpolat, deputet i Parlamentit 
për CHP (Partia Popullore Republikane), sipas të cilit hulumtimet në popullatën Alevi 
treguan se
-  në Turqi ishin 12,521,792 alevi; 
-  ndërsa Alevitë jetonin pothuajse kudo në vend, më saktë kishte 4,388 zona në të 

cilat Alevis ishte popullsia shumicë, duke përfshirë 3,929 fshatra, 9 qarqe dhe 2 
qytete.

-  60% e atyre njerëzve e përshkruan veten si “Alevi”, 18% si “Alevi Kurdë”, 10% si 
“Turkmenë Alevi”, 9% si “Muslimanë” dhe 3% si “ateistë”.

37. Qeveria deklaroi se në Turqi kishte 1,151 cemevis. Aplikuesit parashtruan se mund të 
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shihet nga diskutimet në Kuvend për miratimin e buxhetit të shtetit në vitin 2013 që 
kishte 895 cemevis në qytete dhe rreth 3,000 cemevis në fshatra.
(b) Statusi i cemevis

38.  Cemevis nuk ka statusin e vendeve të kultit sipas ligjit Turk pasi ato nuk konsiderohen si 
vende të caktuara për adhurimin fetar në kuptimin e ngushtë të termit (lidhur me statusin 
e cemevis në Turqi, shih në veçanti gjykimin në Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi 
Vakfı k. Turqisë, Nr. 32093/10, §§ 29-31 dhe §§ 44-52, 2 dhjetor 2014). Në shumë 
mendime RAD ka thënë se cemevi i konsideron si një lloj manastiri (tekke), domethënë 
jo duke folur në mënyrë strikte një vend besimi, por thjesht një vend ku mbahet 
ceremonia shpirtërore. Sipas pikëpamjes së saj, besimi Alevi është një interpretim i 
Islamit i ndikuar nga Sufizmi dhe me karakteristika specifike kulturore dhe nuk mund të 
konsiderohet si një fe në të drejtën e vet ose si një degë (mezhep) e Islamit. Rrjedhimisht, 
ajo e lidh statusin e cemevis me atë të personit juridik të cilit ata i përkasin.
(c) Inisiativa Alevi dhe seminaret Alevi

39.  Qeveria ka deklaruar se në Turqi janë organizuar 7 seminare Alevi (Alevi çalıştayları) 
në mes të qershorit 2009 dhe janarit 2010, me qëllim shqyrtimin e pyetjeve që kanë të 
bëjnë me komunitetin Alevi në kuadrin e iniciativës Alevi (Alevi açılımı). Seminaret u 
ndoqën nga më shumë se 300 pjesëmarrës duke përfshirë udhëheqësit shpirtërorë Alevi 
- në mesin e tyre kërkuesi z. İzzettin Doǧan, i cili është një dede (udhëheqësi religjioz 
Alevi) - teologë, figura publike simpatike ndaj problemeve të aleve dhe përfaqësuesve të 
shtetit. Në lidhje me këtë, një mbledhje e veçantë u organizua në qarkun e Sivas, e cila 
kishte qenë skena e gjakderdhjes më 2 korrik 1993 kur intelektualët dhe Alevis ishin 
persekutuar nga ekstremistët e krahut të djathtë jashtë çdo kuadri ligjor.

40.  Gjatë seminareve u diskutua edhe çështja e statusit të cemevive, që ndikojnë në mësimin 
e besimit Alevi dhe financimin e aktiviteteve fetare. Në deklaratën përfundimtare të 
miratuar në fund të seminarit nga Ministri i Shtetit, F. Çelik, dhe i publikuar më 31 mars 
2011, u shpreh dëshira për të parë cemevitë të marrin statusin zyrtar. Konsiderohej se një 
njohje e tillë do t›i lejonte komunitetit Alevi të përfitonte nga shumë privilegje të dhëna 
vendeve ku u ishte dhënë statusi.

41.  Sipas raportit përfundimtar (Alevi Çalıştayları Nihai Raporu në tekstin e mëtutjeshëm 
“raporti përfundimtar”) i miratuar pas seminarit, çështja Alevi duhej të adresohej në 
bazë të një konceptimi të sekularizmit që ishte në përputhje me sundimin e ligjit dhe 
një zgjidhje për t’u gjetur pa krijuar forma të reja të ndarjes. Raporti, i cili është mbi 
200 faqe i gjatë, trajton çështjet e ndryshme që prekin Alevis (Alevi sorunu). Qeveria ka 
prodhuar një kopje të raportit, pjesët përkatëse të të cilave janë paraqitur në paragrafin 
53 më poshtë.

42.  Qeveria parashtroi se pas seminareve Alevi, më 30 dhjetor 2010, u ndryshua planprogrami 
i klasave të “arsimit të detyrueshëm fetar dhe etikë”, në mënyrë që të përgjigjet - në një 
masë të konsiderueshme, sipas Qeverisë - ndaj kërkesave të Udhëheqësve fetarë Alevi 
(shih Mansur Yalçın dhe të tjerët k. Turqisë, Nr. 21163/11, 16 shtator 2014). Më 14 mars 
2015 filloi puna për ndërtimin e shkollës së mesme të ulët Hacı Bektaşi Veli, ku, ndër të 
tjera, do të mësohej besimi Alevi. Për më tepër, Universiteti Nevsehir u quajt Nevşehir 
Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi.
4. Qëndrimi i qeverisë lidhur me besimin Alevi dhe opinioni akademik i paraqitur prej 

saj
43.  Në komentet e saj para Gjykatës, Qeveria pohoi se lëvizjet që kishin dalë në botën 

myslimane të bazuara në jurisprudencën ose besimin islamik ose në shkollat sufiste të 
mendimit (ose urdhrave Sufi) nuk mund të pranoheshin si format e vetme të sakta të 



723

mësimdhënies islame. Rrjedhimisht, nuk kishte dallim të qartë midis këtyre shkollave 
të mendimit, ndryshe nga besimi i krishterë. Prandaj, ndryshe nga të krishterët, 
anëtarët e një vëllazërie apo lëvizje sufi, kur u pyetën për identitetin e tyre fetar, do të 
përcaktoheshin në radhë të parë si myslimanë pa përmendur faktin se ata respektonin 
besimet sufiste ose i përkisnin një urdhri Sufi. Për më tepër, Alevizmi - rrënjët e të cilit 
mund të gjurmohen para qindra vjetësh - nuk mund të konsiderohej si një lëvizje e re 
fetare.

Qeveria shtoi se, në shoqëritë myslimane, ekzistonte një lloj islami institucional 
i themeluar mbi Kuranin dhe praktikat e Profetit Muhamed. Dallimet që dolën më pas 
nuk kanë të bëjnë me vetë islamin, siç kuptohet përgjithësisht, por me mënyrën se si 
perceptohet feja dhe jeta fetare në tërësi dhe nuk mund të konsiderohet si një përçarje 
brenda Islamit.

44.  Në mbështetje të argumentit të tyre, Qeveria paraqiti një “mendim akademik” (Bilimsel 
Görüş) të nënshkruar nga gjashtë profesorë të teologjisë dhe një profesor sociologjie. 
Sipas mendimit, në bazë të klasifikimit të përgjithshëm të pranuar nga akademikët fetarë, 
grupet fetare përbëheshin nga tre struktura kryesore, përkatësisht fetë, sektet dhe grupet 
mistike. Ai vazhdoi të pohonte se mendimi dhe praktika Sufi, duke përfshirë besimin 
Alevi, përfaqësonte kategorinë e tretë (grupet mistike) brenda shoqërive muslimane. 
Alevitë u pajtuan me Islamin dhe pranojnë se Kurani ishte libri i fundit i shenjtë dhe se 
Muhamedi ishte profeti i fundit. Mendimi më tej konsideroi se lutja (namazi), agjërimi 
(oruç) dhe pelegrinazhi (haç) ishin rituale të përbashkëta për të gjithë muslimanët 
pavarësisht nga respektimi i tyre në një degë të veçantë ose në doktrinën teologjike. 
Burimet Alevi i japin rëndësi të veçantë një lutje dhe në agjërimin e Ramazanit, dhe 
hulumtimet sociologjike kishin zbuluar se në rajone të ndryshme të vendit kishte alevi 
që praktikonin këto ritualë. Mendimi shtonte se besimi Alevi duhet të konsiderohet 
si një traditë sufiste ose një rend i përshtatur për një sistem shoqëror të organizuar 
rreth “grupeve të familjes” (ocak, një lloj organizimi fisnor), sipas trinitetit hyjnor të 
Haqqit, Muhammedit dhe Aliut. Kjo do të thoshte se kishte vetëm një Zot (Allah), që 
Muhamedi ishte profeti i tij dhe se Aliu ishte shenjtori i tij. Një tjetër koncept qendror 
për komunitetin Alevi ishte termi Ahl al Bayt, i cili i referohej familjes së Muhammedit.

Sipas mendimit, termi “sunizëm” i referohej “Sunnetit” ose Ehl ul-Sunetit, që 
përfaqësonte mënyrën e jetës së profetit Muhamed. Termi përgjithësisht konsiderohej 
t’i referohej degëve teologjike të Islamit, si: Selefizmi, Asharizmi dhe Maturidizmi dhe 
në degët e shkollave të së drejtës, përkatësisht Hanafizmi, Malikizmi, Shafiizmi dhe 
Hanbalizmi. Sipas dijetarëve të sunitizmit, për të qenë në gjendje të nxjerrin përfundime 
të sakta nga nasses (dogma e Islamit që përmban rregulla nga Kur’ani dhe Suneti) dhe 
të gjejnë një përgjigje për pyetjet e diskutueshme, ishte e nevojshme të merrja vargje 
të forta nga Kurani si një bazë, që të ketë parasysh hadithet e padiskutueshme (tradita 
profetike), të përpiqet të kuptojë nasses në tërësinë e tyre dhe, në përgjithësi, të nënshtrojë 
racionalitetin ndaj zbulesës, duke pranuar kuptimin e dukshëm të nasses.

Mendimi gjithashtu pohoi se ishte teknikisht i gabuar të krahasohej besimi Alevi 
me sunizmin ose statusi i cemevis me atë të vendeve të adhurimit, përderisa cemevis 
ishin thjesht vende ku praktikoheshin “zakonet dhe ceremonitë” (adap ve erkan) nga 
ndjekësit e besimit Alevi. Rrjedhimisht, alevizmi mund të krahasohej vetëm me grupe 
të tjera sufiste islamike, si Qadiriyya ose Naqshbandiyya (urdhërat sufiste).
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II. LIGJI DHE PRAKTIKA E BRENDSHME E ZBATUESHME

A. Kushtetuta

45. Dispozitat përkatëse të Kushtetutës parashikojnë: 
Neni 2

“Republika e Turqisë është një shtet demokratik, laik dhe social i bazuar në sundimin 
e ligjit që respekton të drejtat e njeriut në frymën e paqes shoqërore, solidaritetit dhe 
drejtësisë kombëtare, mbështetet në nacionalizmin e Ataturkut dhe mbështetet nga 
parimet themelore të përcaktuara në Preambulë.”

Neni 4
“Dispozitat e Nenit 1 të Kushtetutës që përcaktojnë formën e shtetit si Republikë, 

dispozitat e Nenit 2 mbi karakteristikat e Republikës dhe dispozitat e Nenit 3 nuk mund 
të ndryshohen dhe as ndryshime të tyre nuk do të propozohen”.

Neni 10
“Të gjithë individët janë të barabartë përpara ligjit pa asnjë diskriminim të bazuar 

në gjuhë, racë, ngjyrë, seks, mendim politik, besim filozofik, fe, anëtarësim në një sekt 
fetar apo baza të tjera të ngjashme.

Burrat dhe gratë kanë të drejta të barabarta. Shteti do të sigurojë që një barazi e tillë 
të arrihet në praktikë.

Asnjë privilegj nuk do t’i jepet asnjë individi, familjeje, grupi ose klase. 
Organet shtetërore dhe autoritetet administrative veprojnë në përputhje me parimin 

e barazisë para ligjit në të gjitha rrethanat.”
Neni 14

“Të drejtat dhe liritë e përcaktuara në Kushtetutë nuk do të ushtrohen me qëllim 
që të minojnë integritetin territorial të Shtetit dhe unitetin e kombit ose të shfuqizojnë 
Republikën demokratike dhe sekulare të themeluar mbi të drejtat e njeriut.

Asnjë dispozitë e kësaj Kushtetute nuk do të interpretohet në mënyrë që t’i japë 
Shtetit ose individëve të drejtën për t’u angazhuar në aktivitete që synojnë të shkatërrojnë 
të drejtat dhe liritë themelore të mishëruara në Kushtetutë ose t’i kufizojnë ato përtej asaj 
që është e lejuar me Kushtetutë.

Ndëshkimet ndaj të cilave janë përgjegjës personat që merren me veprimtari që 
bien ndesh me këto dispozita përcaktohen me ligj.”

Neni 24
“Secili ka të drejtën e lirisë së ndërgjegjes, besimit dhe bindjes fetare. 
Lutjet, adhurimet dhe shërbimet fetare duhet të kryhen lirisht, me kusht që ato të 

mos shkelin dispozitat e nenit 14.
Askush nuk duhet të jetë i detyruar të marrë pjesë në lutje ose në ceremoni dhe rite 

fetare ose për të zbuluar bindjet dhe bindjet e tij fetare; askush nuk duhet të cenohet ose 
të ndiqet penalisht për besimin ose bindjet e tij fetare.

Arsimi dhe mësimi në fe dhe etikë do të sigurohen nën mbikëqyrjen dhe kontrollin 
e shtetit. Udhëzimi në kulturën fetare dhe në etikë do të jetë një pjesë e detyrueshme e 
planprogramit të shkollave fillore dhe të mesme. Edukimi dhe udhëzimi tjetër fetar do 
të jetë çështje zgjedhjeje individuale, me vendimin e të miturve të marrë nga kujdestarët 
e tyre ligjorë.

Askush nuk do të shfrytëzojë ose keqpërdorë fenë, ndjenjat fetare ose gjërat që 
mbahen të shenjta nga feja në çfarëdo mënyre me qëllim që të shkaktojë rendin shoqëror, 
ekonomik, politik ose juridik të Shtetit, të bazohet në parimet fetare, edhe nëse vetëm 
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pjesërisht, ose për qëllimin e sigurimit të interesit politik ose personal ose ndikimit të 
tij.”

Neni 136
“Departamenti i Çështjeve Fetare, i cili është pjesë e administratës së përgjithshme, 

kryen funksionet që i janë caktuar sipas ligjit të veçantë me të cilin administrohet, në 
përputhje me parimet e sekularizmit, duke u larguar nga të gjitha pikëpamjet dhe idetë 
politike dhe me qëllim të promovimit të solidaritetit dhe bashkimit kombëtar”. 

Neni 174
“Asnjë dispozitë e Kushtetutës nuk do të shpjegohet ose interpretohet duke bërë 

antikushtetues ligjet e reformave të cekura më poshtë, të cilat synojnë të rrisin shoqërinë 
turke mbi nivelin e qytetërimit bashkëkohor dhe për të mbrojtur karakterin sekular të 
Republikës dhe që ishin në fuqi në datën e miratimit me referendum të Kushtetutës:

...
(3) Ligji nr. 677, datë 30 nëntor 1341 (1925) për mbylljen e manastireve dhe 

varreve të Dervishve, heqjen e zyrës së kujdestarit të varreve dhe heqjen dhe ndalimin 
e disa titujve;
...”

B. Funksionet e Departamentit të Çështjeve Fetare

46. Dispozitat përkatëse të Ligjit për Departamentin e Çështjeve Fetare (Krijimi dhe 
Funksionet) (Ligji Nr.633) i 22 qershorit 1965 parashikojnë si vijon:

Seksioni 1
“Departamenti i Çështjeve Fetare, që vepron nën Kryeministrin, do të merret me 

çështjet e besimeve islame, adhurimit dhe parimeve morale, të ndriçojë shoqërinë rreth 
çështjeve që kanë të bëjnë me fenë dhe të administrojnë vendet e besimit”.

Seksioni 5
“Këshilli i Lartë i Çështjeve Fetare përbën autoritetin më të lartë vendimarrës dhe 

këshillëdhënës. Ai përbëhet nga gjashtëmbëdhjetë anëtarë ...
Është kompetente për 
(a)  t’i përgjigjet të gjitha pyetjeve që kanë të bëjnë me fenë, të japin mendim dhe 

të marrin vendime për çështjet e fesë, duke pasur parasysh burimet islame dhe 
metodologjinë dhe mësimet historike ......

(c)  të analizojë interpretimet e ndryshme fetare, grupet socio-fetare dhe grupet 
kulturore e fetare brenda dhe jashtë vendit dhe të kryejnë studime mbi këto çështje, 
të bëjnë konsultime dhe të organizojnë takime e konferenca;...”

Seksioni 7
“Njësitë, funksionet dhe kompetencat e Departamentit të Çështjeve Fetare janë si 

në vijim:
(a)  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Fetare

(1)  hap dhe administron dhoma lutjesh dhe xhami për të lejuar praktikimin e fesë 
dhe për të ofruar shërbime fetare ......

…
(10) kryen aktivitete që synojnë ndjekësit e interpretimeve të ndryshme fetare, 

grupeve socio-fetare dhe grupeve tradicionale kulturore dhe fetare që i 
përmbahen besimit musliman....

(d)  Drejtoria e Përgjithshme e Marrëdhënieve Ndërkombëtare 
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(1)  Në kontekstin e marrëveshjeve dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, duhet të 
ofrojë shërbime fetare dhe të caktojë udhëzimet fetare të qytetarëve rezidentë 
jashtë vendit ......” 

Seksioni 35
“Autorizimi për hapjen e xhamive dhe dhomave të lutjes për praktikat fetare 

merret nga Departamenti i Çështjeve Fetare, i cili do t’i administrojë ato. Administrimi 
i xhamive dhe dhomave të lutjes që tashmë janë hapur me ose pa autorizim ... do të 
transferohen në Departamentin e Çështjeve Fetare brenda tre muajve nga hapja e tyre. 
Departamenti i Çështjeve Fetare do të emërojë menaxherë për këto vende në masën që 
burimet ja lejojnë …” 

47.  Në pajtim me Nenet 9 dhe 11 të këtij ligji, personeli i RAD duhet të plotësojë kërkesat 
e parashikuara në Ligjin e nëpunësve civilë (Ligji nr. 657) i 14 korrikut 1965.

C. Statusi i vendeve të kultit sipas ligjit Turk

1. Rregullorja Nr. 8/1958 i Këshillit të Ministrave
48.  Neni 3 i Rregullores së miratuar nga Këshilli i Ministrave më 18 shkurt 1935 për zbatimin 

e Ligjit që rregullon mbajtjen e veshjes së caktuar përcakton vendet e kultit si më poshtë:
“Vendet e kultit (mabedler) janë zona të mbyllura të krijuara në përputhje me 

procedurën përkatëse dhe të dizajnuara në rastin e çdo feje për praktikimin e besimit 
fetar.”

49.  Ligji turk nuk përcakton ndonjë procedurë specifike për dhënien e statusit të “vendit 
të adhurimit” (mabed ose ibadethane). Në praktikë, Rregullorja e sipërpërmendur 
interpretohet se kërkon ekzistencën e një lidhje ndërmjet vendit të besimit dhe praktikës 
së një feje. Në legjislacionin përkatës, vetëm xhamitë (dhe masdxhidet), kishat dhe 
sinagogat klasifikohen shprehimisht si vende adhurimi, respektivisht për fetë myslimane, 
krishtere dhe hebreje.

Klasifikimi si një vend adhurimi ka një numër implikimesh të rëndësishme ligjore. 
Së pari, vendet e adhurimit përjashtohen nga taksat e shumta. Së dyti, faturat e tyre 
të energjisë elektrike paguhen nga një fond i RAD. Së fundi, kur hartohen planet 
zhvillimore urbane, duhet të sigurohen dispozita për vendet e kultit, krijimi i të cilave 
është subjekt i disa kushteve (shih Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı, cituar 
më lart, §§ 20 28).
2. Vendimi Nr. 2002/4100 i Këshillit të Ministrave

50.  Pjesët përkatëse të Vendimit nr. 2002/4100, miratuar nga Këshilli i Ministrave dhe 
publikuar më 23 maj 2002 në Gazetën Zyrtare, parashikohet sa vijon:

Neni 2
“Personat ose organizatat e renditura më poshtë [lidhur me rrjetin e energjisë 

elektrike] përjashtohen nga dispozitat e nenit 1 (1) të ligjit nr. 4736 në rrethanat e 
përmendura në Nenin 3 të këtij vendimi
...
(e)  organizata bamirëse, shoqata, fondacione, muze, shkolla shtetërore ...,
(f)  vendet e adhurimit (xhamitë (camii), masdxhids, kishat, sinagogat (havra, 

sinagogë)) ...”
Neni 3

“Pagesat që bëhen nga abonentët e listuar në Nenin 2 të këtij vendimi përcaktohen 
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në përputhje me rregullat e mëposhtme
...
(e)  Dallimi midis çmimit të ngarkuar për grupin e abonuesve: organizatat bamirëse, 

shoqatat, fondacionet, muzetë, shkollat shtetërore ... dhe çmimi i ngarkuar për 
abonentët e tjerë nuk mund të kalojë 15 lira turke për kilovat orë ...

(f)  ... Faturat e energjisë elektrike të vendeve të adhurimit do të paguhen nga një fond 
i Departamentit të Çështjeve Fetare ...”  

51. Sipas seksionit 1 (1) të Ligjit nr. 4736, të botuar në Gazetën Zyrtare më 19 janar 2002, 
disa institucione publike nuk kanë të drejtë për përjashtim nga pagesa e faturave të 
energjisë elektrike.

D. Mbyllja e manastireve të Dervishve dhe heqja dhe ndalimi i titujve të caktuar

52.  Neni 1 i Ligjit nr. 677, datë 30 nëntor 1925, për Mbylljen e Manastireve dhe Varreve 
të Dervishve, heqja e Zyrës së Kujdesit të Varreve dhe heqja dhe ndalimi i disa titujve 
thotë:

“Në të gjithë territoret e Republikës Turke, të gjitha teqetë dhe zaviyes (manastiret 
e Dervishve) të themeluara nga kushdo ose si fondacione, ose si pronë e një sheiku 
apo në ndonjë mënyrë tjetër, do të mbyllen plotësisht, duke iu nënshtruar të drejtës së 
posedimit të pronarit. Ato që ende përdoren si xhami apo dhoma lutjesh, në përputhje 
me procedurën ligjore, do të mbeten në funksion. 

Në veçanti, përdorimi i titujve të caktuara fetare si Seyhlik, Dervichlik, Muritlik, 
Dedelik, Seyitlik, Celebilik, Babalık ... do të ndalohet. Në të gjithë territoret e Republikës 
së Turqisë, varre që i përkasin një urdhri Sufi (tarika) ose të përdorura për qëllime 
interesi dhe varre të tjera, do të mbyllen .... Kushdo që hap teqetë, zaviyes ose varre 
dhe fillon të kryejë përsëri këto aktivitete në to, ose kushdo që siguron objekte fetare, 
edhe përkohësisht, për praktikat dhe ritualet sufiste dhe që mban një prej titujve të 
lartpërmendur ose kryen aktivitetet e lidhura me to dënohet minimalisht prej tre muajsh 
dhe me gjobë ...”

E. Raporti përfundimtar i botuar pas seminareve Alevi

53.  Pjesët përkatëse të raportit përfundimtar të botuar pas seminareve Alevi (shih paragrafin 
41 më lart) lexojnë si vijon:

“... Megjithëse është propozuar gabimisht të krahasohet sunizmi me alevizmin, në 
të vërtetë sunizmi dhe aleizmi nuk janë identikë dhe nuk kanë karakteristika strukturore 
të krahasueshme … 

... Aleviumi është një fenomen origjinal (özgün bir oluşum) dhe një pjesë e 
frymës fetare të rrënjosur thellë në shoqërinë dhe historinë turke, me karakteristikat 
e veta teologjike dhe traditën dhe praktikën e saj të veçantë, bazuar në teologjinë dhe 
terminologjinë myslimane ... Përderisa disa studiues e shohin atë si një rend Sufi, të 
tjerë e shohin atë si një degë (mezhep) të Islamit. Pastaj ka një numër të pikëpamjeve të 
pakicave që e konsiderojnë Alevismin si një fe. Sunnizmi ... dallon nga Aleizmi, si në 
terma formalë, ashtu edhe në kuptimin e vlerave të saj referuese ... [fq. 40-41].

Përderisa sunnizmi zhvillohej nga karakteristikat formale dhe normative, 
alevizmi erdhi përmes një tradite gojore dhe u përcaktua në bazë të këtyre tendencave 
dhe zgjedhjeve kulturore. Pa dyshim, sunnizmi dhe aleizmi kanë karakteristika të 
përbashkëta. Sidoqoftë, është e pakuptimtë të mbivlerësojmë [këto pika të përbashkëta], 



728

sepse ato dallohen nga pikëpamja e besimit, praktikës, zakoneve, ceremonive dhe 
vlerave referenciale. Nga ana tjetër, ngjashmëritë midis aleevizmit dhe sunizmit mund 
të nxirren nga tiparet e tyre të përbashkëta në aspektin e fesë dhe kulturës myslimane 
... [f. 41].

... Besimi Alevi, i cili u shfaq gjatë epokës osmane, duhet të shihet si një komunitet 
i dalluar nga sunizmi .... Sot, Aleviumi i Anatolisë [Anadolu Aleviliği] me të drejtë 
mund të konsiderohet si një strukturë që ka tiparet e veta të veçanta ... [f. 42].

... Zgjedhjet kryesore që çuan në strukturën aktuale të Aleviumit datojnë në shekullin 
e katërmbëdhjetë. Në fillim, alevizmi u distancua nga interpretimet shiite dhe sunite të 
Islamit. Megjithatë, ajo gjithmonë ka mbajtur kontakte me ato tradita. Kjo marrëdhënie 
është në fakt tipari kryesor syncretik i këtij besimi. Në të njëjtën kohë Alevismi ka 
arritur të kombinojë traditat para Islamike me Islamin. Gradualisht pikëpamja se dega 
mëmë ishte Islami është shndërruar në një besim të ri të hapur ndaj karakteristikave të 
ndryshme fetare dhe konfesionale [f. 45].

... Në seminare u shfaq një konsensus rreth idesë se besimi Alevi ishte një formë 
besimi dhe themeli (inanç ve erkan yolu) që u mbështet rreth koncepteve Haqq, 
Muhammed dhe Ali në fenë myslimane [fq. 91].

…
Problemet kryesore institucionale me të cilat përballen Alevi janë fakti se cemevis 

nuk kanë ndonjë status zyrtar dhe se dede, [Alevi] udhëheqësit fetarë, konsiderohen 
ligjërisht si jashtë ligjit ...

Si institucione moderne, cemevis gjejnë origjinën e tyre në praktikën e ayin-i cem 
ceremonisë, e cila është një ritual themelor i besimit Alevi. 

Në besimin Alevi, aktiviteti më i rëndësishëm fetar është takimi cem, i drejtuar nga 
udhëheqësit fetarë Alevi (dedes ose pir) [f. 161].

Në ditët e sotme, ndonëse cemevis nuk kanë bazë ligjore ata vazhdojnë të ekzistojnë 
de facto [f. 164].

Pavarësisht një rënieje të funksionit për shkak të modernizimit të komunitetit Alevi, 
roli i të afërmit në komunitet është i padiskutueshëm [f. 167].

Megjithatë, institucioni i dede është i shqetësuar me probleme serioze. Së pari, ligjet 
kategorikisht i mohojnë të gjitha rolet dhe misionet e atij institucioni ... Si rrjedhojë, 
besimi i Alevi ka qenë i detyruar të ruajë ekzistencën e saj “pa u pagëzuar dhe pa ritual” 
gjatë Republikës [fq. 168].

Alevisët janë të privuar nga udhëheqësit e trajnuar. Edhe pse dedet kanë autoritetin 
relativ për shkak të prejardhjes së tyre ..., ata nuk kanë ndonjë rol në strukturën e 
shërbimit publik [f. 169]. 

Alevis kanë theksuar se kontributi i tyre në taksa duhet të merret parasysh në 
ofrimin e shërbimeve nga RAD dhe kanë shprehur pakënaqësinë e tyre se asgjë nuk 
është bërë për t’iu përgjigjur situatës së tyre specifike. Ata kanë kërkuar nga shteti që të 
marrë parasysh nevojat e tyre specifike në baza të barabarta ... [f. 171].

Nga ana tjetër, kërkesa për njohjen e cemevis si vende kulti gjen mbështetje të fortë 
me Alevis. Duhet pranuar se në ditët e sotme Alevi nuk praktikojnë ritualet e tyre në 
xhami, ndryshe nga myslimanët në përgjithësi, por kryejnë ceremonitë e tyre në cemevis. 
Ndërsa cem është rituali i tyre (ibadeti), ata e konsiderojnë cemevisin si vendet e tyre 
të kultit. Sot, kjo qasje është e pranueshme në mesin e Alevis, të cilët kanë vendosur të 
konsiderojnë ritualet e kryera në cemevis si një element themelor të praktikës së tyre 
fetare [fq. 171-72].

Për një musliman sunni, krahasimi i cemevis me xhamitë është shkatërrues si për 
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Islamin ashtu edhe për besimin Alevi ... Megjithatë, duhet të merret parasysh fakti që nuk 
ka dallim të papërshkueshëm midis manastireve (dergah) dhe xhamive nga pikëpamja e 
urdhrave sunitë. Në parim, sunitë nuk shohin asnjë kontradiktë në faktin e frekuentimit 
të një manastiri dhe një xhami ... Megjithatë, duke përjashtuar një numër përjashtimesh, 
vendi i xhamisë është ende i kontestuar në qasjen që mbizotëron midis Alevis .... Edhe 
pse muslimanët sunitë kërkojnë të shoqërojnë Alevisin me xhaminë ..., sot realiteti që 
del nga shembujt Alevi konsiston në pranimin se vendet që përfaqësojnë Alevis janë 
cemevis, shumë më tepër se xhamitë [f. 174 75].

... Në dritën e sa më sipër, [rekomandohet që Qeveria] të marrë parasysh pikat e 
mëposhtme për nxitjen e paqes civile [fq. 189 94]:
I. Përkufizimi dhe përcaktimi i besimit Alevi duhet të jetë tërësisht dhe ekskluzivisht 

një çështje për Alevis ...
II.  Alevis pohon se ata vuajnë nga diskriminimi në shoqëri dhe në marrëdhëniet e tyre 

me shtetin. Si urgjente dhe me transparencë të plotë, shteti duhet të marrë masa 
për t’i dhënë fund kësaj perceptimi ... Në çdo rast duhet t’i jepet fund të gjitha 
praktikave diskriminuese dhe duhet të hiqet korniza ligjore që institucionalizon dhe 
promovon diskriminimin.

…
IV.  Çështja Alevi duhet të shqyrtohet dhe të zgjidhet në përputhje me parimet e 

laicizmit dhe sundimit të ligjit 
...... 
X.  Alevitë duhet të ketë të drejtën të përfitojë nga shërbimet e ofruara nga RAD 

në mënyrë të barabartë me qytetarët sunitë brenda kuadrit të përbashkët të fesë 
myslimane 

... 
XI.  Duhet të kryhen studime për të siguruar që RAD, në strukturën e tanishme, mund 

të ofrojë një shërbim për grupet e besimit bazuar në një kuptim të Islamit përveç 
sunizmit 

...
XIV. Sa i përket shërbimeve fetare, duhet të merren parasysh edhe kërkesat e aleve 

që nuk dëshirojnë të krijojnë marrëdhënie me RAD dhe atyre u duhet t’u ofrohet 
mundësia e krijimit të një organizate që i kushton vëmendje nevojave të jetës në 
shoqëri dhe përputhet me parimin e laicizmit ... 

XV.  Kushtetuta duhet të ndryshohet për të zgjidhur problemet që kanë lindur në praktikë 
si rezultat i arsimimit të detyrueshëm fetar 

...
XXII. Statusi ligjor duhet të jepet në cemevis dhe nevojat e tyre duhet të financohen nga 

shteti në përputhje me parimin e barazisë.
XXIII. Duhet të krijohet një komitet për çështjet ligjore për të shqyrtuar kërkesat e 

grupeve fetare që e konsiderojnë shërbimin e ofruar nga RAD si të pamjaftueshme 
ose që nuk përfitojnë nga ato shërbime ose, përndryshe, nuk dëshirojnë të përfitojnë 
prej tyre 

...
XXIV. Propozimi për të futur një taksë fetare duhet të shqyrtohet në lidhje me dimensionet 

sociale, fetare dhe kulturore.
...” 
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III. MATËRIALE NDËRKOMBËTARE RELEVANTE 

A. Këshilli i Evropës

1. Teksti i miratuar nga Komisioni Evropian për Demokraci përmes Ligjit (Komisioni i 
Venecias)

(a) Udhëzues për Rishikimin Legjislativ të Ligjeve që prekin Fenë dhe Besimin
54.  Pjesët përkatëse të dokumentit të titulluar “Udhëzime për shqyrtimin legjislativ të ligjeve 

që ndikojnë në religjion ose besim”, miratuar nga Komisioni i Venecias në seancën e 
59-të plenare (Venecia, 18 dhe 19 qershor 2004, CDL-AD (2004) 028) parashikon sa më 
poshtë:

“Pjesa IV. Privilegjet e bashkësive fetare apo besimeve apo organizatave
38.  Shtetet mund të zgjedhin t’u japin privilegje të caktuara bashkësive fetare ose 

komuniteteve ose organizatave. Shembujt përfshijnë subvencionet financiare, 
vendosjen e kontributeve financiare për komunitetet fetare ose besim përmes sistemit 
tatimor ose sigurimin e anëtarësimit në agjencitë publike të transmetimit. Vetëm 
kur jepen përfitime të tilla, kërkesat shtesë mund të vendosen në bashkësitë fetare 
ose besim, për aq kohë sa këto kërkesa mbeten proporcionale dhe jodiskriminuese.

…
39.  Është brenda pushtetit të shtetit që të japë privilegje të tilla, por duke vepruar 

kështu, duhet të sigurohet që ato të jepen dhe zbatohen në mënyrë jodiskriminuese. 
Kjo kërkon që trajtimi të ketë një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm, që do të 
thotë se ai ndjek një qëllim legjitim dhe se ekziston një marrëdhënie e arsyeshme e 
proporcionalitetit midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit të synuar.

40.  Në veçanti, ekzistenca ose lidhja e marrëveshjeve ndërmjet shtetit dhe një bashkësie 
të caktuara fetare, ose legjislacionit që krijon një regjim të veçantë në favor të këtij 
të fundit, në parim nuk bie në kundërshtim me të drejtën e mosdiskriminimit në bazë 
të fesë ose besim, me kusht që të ketë një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm për 
dallimin në trajtim dhe se marrëveshje të ngjashme mund të hyjnë nga bashkësitë 
e tjera fetare që dëshirojnë ta bëjnë këtë. Marrëveshjet dhe legjislacioni mund të 
pranojnë dallimet historike në rolin që fetë e ndryshme kanë luajtur dhe luajnë në 
historinë dhe shoqërinë e një vendi të caktuar. Një ndryshim në trajtimin ndërmjet 
bashkësive fetare ose besimit që rezultojnë me dhënien e një statusi të posaçëm në 
ligj - në të cilin janë bashkangjitur privilegjet thelbësore - ndërsa refuzimi i këtij 
trajtimi preferencial për bashkësitë e tjera fetare ose besimi që nuk janë aderuar në 
këtë status është në përputhje me kërkesat e mosdiskriminimit në bazë të fesë ose 
besimit për aq kohë sa shteti krijon një kornizë për dhënien e personalitetit juridik 
në grupet fetare, për të cilat është lidhur një status specifik. Të gjitha bashkësitë 
fetare ose të besimit që dëshirojnë ta bëjnë këtë duhet të kenë një mundësi të 
drejtë për të aplikuar për këtë status dhe kriteret e vendosura zbatohen në mënyrë 
jodiskriminuese.

41.  Fakti që një fe njihet si fe shtetërore, që është themeluar si një fe zyrtare ose 
tradicionale ose që pasuesit e saj përbëjnë shumicën e popullatës, mund të jetë 
bazë e pranueshme për statusin e posaçëm, me kusht që kjo Nuk do të rezultojë 
në ndonjë dëmtim të gëzimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, ose në 
çdo diskriminim ndaj përkrahësve të feve dhe jo besimtarëve të tjerë. Në veçanti, 
masa të caktuara diskriminuese ndaj këtij të fundit, të tilla si masat që kufizojnë 
pranueshmërinë për shërbimin e qeverisë ose sipas privilegjeve ekonomike për 
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anëtarët e fesë shtetërore ose të fesë mbizotëruese, ose vendosjen e kufizimeve të 
posaçme në praktikimin e besimeve të tjera, nuk janë në përputhje me ndalimin Të 
diskriminimit në bazë të fesë ose besimit dhe garancisë për mbrojtje të barabartë.

42.  Të drejtat e diskutuara në pjesën e dytë dhe të tretë të këtij dokumenti, duke përfshirë 
lirinë për të manifestuar fenë ose besimin në bashkësi me të tjerët dhe të drejtën 
për personalitetin juridik, nuk duhet të shihen si një privilegj, por si një e drejtë që 
përbën një bazë të elementit të lirisë së fesë ose besimit. Në veçanti, siç u përmend 
më lart, e drejta për personalitet juridik nuk duhet të keqpërdoret si një mjet për të 
kufizuar të drejtat e individëve ose komuniteteve që kërkojnë të ushtrojnë lirinë e 
tyre të fesë ose besimit duke e bërë aftësinë e tyre ta bëjnë këtë në ndonjë mënyrë 
të kushtëzuar me procedurat e regjistrimit ose kufizime të ngjashme. Nga ana tjetër, 
qasja në personalitetin ligjor duhet të jetë e hapur për sa më shumë komunitete 
të jetë e mundur dhe nuk duhet të përjashtojë ndonjë komunitet në terren që nuk 
është një fe ose besim tradicional apo i njohur. Trajtimi i diferencuar në lidhje 
me procedurën që duhet të jepet personalitet juridik është i pajtueshëm vetëm me 
parimin e mosdiskriminimit nëse ka një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm për të, 
nëse ndryshimi në trajtim nuk ka një ndikim të shpërpjestuar në ushtrimin e lirisë 
së fesë ose besimit nga komunitetet (pakicat) dhe anëtarët e tyre dhe nëse marrja e 
personalitetit ligjor për këto komunitete nuk është tepër e rëndë”. 

2. Komisioni Evropian kundër Racizimit dhe Intolerancës
56.  Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI) në raportin e tij të katërt 

mbi Turqinë, i miratuar më 10 dhjetor 2010 dhe i publikuar më 8 shkurt 2011 (TUR-
CBC-IV-2011-005), ndër të tjera deklaroi si në vijim:
“100. Komuniteti Alevi në përgjithësi ka marrëdhënie të mira me popullatën shumicë. 

Megjithatë, edukimi fetar në shkollat fillore dhe të mesme (i cili është i detyrueshëm 
sipas nenit 24 të Kushtetutës dhe nenit 12 të Ligjit nr. 1739 për arsimin kombëtar) 
janë shqetësuese për Alevitë. ...

101. Përfaqësuesit e Alevi gjithashtu ankohen për trajtim diskriminues në atë që shteti 
siguron fonde për disa besime - për shembull, fonde për të mbuluar faturat e 
energjisë së vendeve të kultit - por jo për të gjithë. Në veçanti, për momentin cemevis 
nuk njihen si vende të kultit (megjithëse janë xhamitë, sinagogat dhe kishat) dhe 
prandaj, me përjashtime të izoluara vetëm në nivel lokal, u është refuzuar financimi 
i shtetit; asnjë shkollë Alevi nuk mbështetet nga fondet shtetërore. Sjellja në fund 
të vitit 2009 të varrimit të një ushtari Alevi sipas rite sunite gjithashtu shkaktoi 
shqetësim për disa Alevi.

102. ECRI vëren me interes se në vitin 2009, qeveria organizoi një sërë seminaresh me 
grupe të ndryshme brenda komunitetit Alevi, me qëllim që të diskutonin çështjet që 
shqetësonin ata drejtpërsëdrejti me komunitetin Alevi dhe të fillonin t’i adresonin 
këto çështje. Ajo gjithashtu vë në dukje me raportet e interesit se qeveria turke ka 
ndërmend të zgjerojë iniciativën e saj demokratike për të përfshirë Alevitë.

103. ECRI rekomandon që autoritetet turke të marrin të gjitha masat e nevojshme për 
zbatimin e gjykimit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në rastin e 
Zengin Hasanit dhe Eylem plotësisht dhe në mënyrë të shpejtë, në mënyrë që të 
harmonizojnë ligjin dhe praktikën turke në fushën e edukimit fetar me kërkesat e 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

104. ECRI rekomandon që autoritetet turke të hetojnë shqetësimet e komunitetit Alevi 
lidhur me trajtimin diskriminues, në veçanti lidhur me financimin dhe çështjet që 
lidhen me vendet e adhurimit dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të 
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korrigjuar çdo diskriminim të gjetur.
105. ECRI i inkurajon autoritetet që të vazhdojnë përpjekjet e tyre për të ndërtuar një 

dialog konstruktiv dhe për të nxitur marrëdhënie të mira me komunitetin Alevi.”

B. Kombet e Bashkuara

1. Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike
57.  Dispozitat përkatëse të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike 

lexojnë si vijon:

Neni 18
“1.  Gjithkush duhet të ketë të drejtën e lirisë së mendimit, të ndërgjegjes dhe të fesë. 

Kjo e drejtë duhet të përfshijë lirinë për të pasur ose për të pranuar një fe ose besim 
në zgjedhjen e tij dhe lirinë, qoftë individualisht ose në bashkësi me të tjerët dhe në 
publik apo privatë, për të manifestuar fenë ose besimin e tij në adhurim, respektim, 
praktikë dhe mësimdhënie.”

Neni 26
“Të gjithë personat janë të barabartë para ligjit dhe kanë të drejtë pa asnjë 

diskriminim për mbrojtjen e barabartë të ligjit. Në këtë drejtim, ligji do të ndalojë çdo 
diskriminim dhe do t’u garantojë të gjithë personave mbrojtje të barabartë dhe efektive 
kundër diskriminimit në çfarëdo forme si raca, ngjyra, gjinia, gjuha, feja, opinioni 
politik ose tjetër, origjina kombëtare ose sociale, pasuria, lindja ose status tjetër.”

Neni 27
“Në ato shtete në të cilat ekzistojnë pakica etnike, fetare ose gjuhësore, personave 

që i përkasin pakicave të tilla nuk i mohohet e drejta, në bashkësi me anëtarët e tjerë të 
grupit të tyre, të gëzojnë kulturën e tyre, të shfaqin dhe praktikojnë fenë e tyre, ose të 
përdorin gjuhën e tyre.”
2. Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut

58.  Në komentin e tij të përgjithshëm 22 në Nenin 18 të Konventës Ndërkombëtare për të 
Drejtat Civile dhe Politike (liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë), miratuar në vitin 
1993, Komiteti i të Drejtave të Njeriut deklaroi si vijon:
“2.  Neni 18 mbron bindjet teistike, jo-teiste dhe ateiste, si dhe të drejtën për të mos 

shprehur asnjë fe ose besim. Termat ‘besim’ dhe ‘fe’ duhet të interpretohen 
gjerësisht. Neni 18 nuk është i kufizuar në zbatimin e saj ndaj feve tradicionale ose 
ndaj feve dhe besimeve me karakteristika institucionale ose praktika analoge me 
ato të feve tradicionale. Prandaj, Komiteti e sheh me shqetësim çdo tendencë për të 
diskriminuar çdo fe ose besim për çfarëdo arsye, duke përfshirë faktin se ato janë 
të sapokrijuara ose përfaqësojnë pakica fetare që mund të jenë subjekt i armiqësisë 
nga ana e një komuniteti mbizotërues fetar.

…
4.  Liria për të manifestuar fenë ose besimin mund të ushtrohet “individualisht ose në 

bashkësi me të tjerët dhe në publik ose privat”. Liria për të manifestuar fenë ose 
besimin në adhurim, respektim, praktikë dhe mësimdhënie përfshin një gamë të 
gjerë veprimesh. Koncepti i adhurimit shtrihet tek aktet ritualale dhe ceremoniale 
që shprehin drejtpërdrejt besimin, si dhe praktika të ndryshme që janë integruese 
për veprime të tilla, duke përfshirë ndërtimin e vendeve të adhurimit, përdorimin 
e formave dhe objekteve rituale, shfaqjen e simboleve dhe respektimin pushimet 
dhe ditët e pushimit. ... Përveç kësaj, praktika dhe mësimi i fesë ose i besimit 
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përfshin akte që janë pjesë përbërëse e sjelljes nga grupet fetare të çështjeve të tyre 
themelore, si ndër të tjera liria për të zgjedhur udhëheqësit e tyre fetarë, priftërinjtë 
dhe mësuesit, lirinë për të krijuar seminareve ose shkollave fetare dhe lirinë për të 
përgatitur dhe shpërndarë tekste ose botime fetare.

…
9.  Fakti që një fe njihet si një fe zyrtare ose që është themeluar si zyrtare ose tradicionale 

ose që ndjekësit e saj përbëjnë shumicën e popullsisë, nuk do të rezultojë në ndonjë 
dëmtim të gëzimit të ndonjë prej të drejtave të Konventës , duke përfshirë Nenet 18 
dhe 27, dhe as në asnjë diskriminim ndaj përkrahësve të feve dhe jo besimtarëve 
të tjerë. Në veçanti, masat e caktuara diskriminuese ndaj këtij të fundit, të tilla si 
masat që kufizojnë pranueshmërinë për shërbimin e qeverisë për anëtarët e fesë 
mbizotëruese ose që u japin privilegje ekonomike atyre ose vendosin kufizime të 
veçanta në praktikimin e besimeve të tjera, nuk janë në përputhje me ndalimin e 
diskriminimit bazuar në besimin fetar apo besimin dhe garantimin e mbrojtjes së 
barabartë sipas Nenit 26. Masat e parashikuara nga Neni 20 paragrafi 2 i Konventës 
përbëjnë mbrojtje të rëndësishme kundër shkeljes së të drejtave të pakicave fetare 
dhe të grupeve të tjera fetare për të ushtruar të drejtat e garantuara me Nenet 18 
dhe 27 dhe kundër veprimeve të dhunës apo persekutimit të drejtuar ndaj atyre 
grupeve. Komiteti dëshiron të informohet për masat e marra nga shtetet palë të 
interesuara për të mbrojtur praktikat e të gjitha feve ose besimeve nga shkelja 
dhe për të mbrojtur pasuesit e tyre nga diskriminimi. Në mënyrë të ngjashme, 
informacioni në lidhje me respektimin e të drejtave të pakicave fetare sipas Nenit 
27 është e nevojshme që Komiteti të vlerësojë shkallën në të cilën të drejtat e lirisë 
së mendimit, ndërgjegjes, fesë dhe besimit janë zbatuar nga shtetet palë. Shtetet 
palë të interesuara duhet gjithashtu të përfshijnë në raportet e tyre informacion 
në lidhje me praktikat që konsiderohen nga ligjet dhe jurisprudenca e tyre për t’u 
dënuar si blasfemues.

10.  Nëse një grup besimesh trajtohet si ideologji zyrtare në kushtetutat, statutet, 
shpalljet e partive në pushtet, etj., ose në praktikën aktuale, kjo nuk do të rezultojë 
në ndonjë dëmtim të lirive sipas Nenit 18 ose ndonjë të drejte tjetër të njohur as në 
ndonjë diskriminim ndaj personave që nuk e pranojnë ideologjinë zyrtare ose që e 
kundërshtojnë atë.”

3. Raporti i Kombeve të Bashkuara Raportuesi Special i 22 dhjetorit 2011 për lirinë e 
besimit dhe fesë
59.  Raportuesi Special për lirinë e fesë ose besimit, z. Heiner Bielefeldt, paraqiti raportin e 

tij vjetor në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 22 dhjetor 2011 
(A/HRC/19/60). Paragrafët relevantë për rastin në fjalë janë formuluar si më poshtë 
(referencat nuk përmenden):
“D. Çështja e pozitave të statusit të privilegjuar për disa bashkësi fetare ose fe 
59.  Shumë shtete parashikojnë që një pozicion i privilegjuar i statusit t’u jepet disa 

bashkësive fetare ose feve ose, në shumicën e rasteve, vetëm disa prej tyre. Një 
pozitë e tillë specifike e statusit zakonisht shkon përtej mundësive të përgjithshme 
të lidhura me statusin e personalitetit juridik dhe mund të përfshijë privilegje 
praktike, siç janë përjashtimi nga taksat, subvencionet financiare ose anëtarësimi në 
agjencitë publike të transmetimit. Termi ‘njohje’ shpesh përdoret duke iu referuar 
një pozite të tillë të statusit të privilegjuar, të cilën disa prerje mund të gëzojnë 
ndërsa të tjerët mund të përjashtohen.

60. Ndërkohë që shtetet kanë një detyrim të qartë për të drejtat e njeriut për të 



734

ofruar mundësinë për bashkësitë fetare ose besimtare për të marrë një status të 
përgjithshëm të personalitetit juridik, sigurimi i një pozite më specifike të statusit 
në emër të bashkësive fetare ose besimit nuk vjen drejtpërdrejt nga e drejta e njeriut 
për lirinë e fesë ose besimit. Shtetet kanë zgjidhje të ndryshme në këtë drejtim. Ka 
vend për një gamë të gjerë mundësish. Ndërsa shumë shtete kanë ofruar një pozitë 
të tillë të veçantë statusore si pjesë e aktiviteteve të tyre promovuese në fushën e 
lirisë së fesë ose besimit, shtetet e tjera kanë vendosur të mos e bëjnë këtë dhe të 
marrin rrugë të ndryshme për të përmbushur detyrimin e tyre për të nxitur lirinë e 
fesë ose besimit.

61.  Nëse shtetet duhet të sigurojnë poste specifike të statusit në emër të bashkësive 
fetare ose besimit, ata duhet të sigurojnë që këto dispozita të konceptohen dhe 
zbatohen në mënyrë jodiskriminuese. Mosdiskriminimi është një nga parimet 
gjithëpërfshirëse të të drejtave të njeriut. Ajo ka të bëjë me dinjitetin njerëzor, i cili 
duhet të respektohet për të gjitha qeniet njerëzore në mënyrë të barabartë dhe jo 
diskriminuese. ...

62.  Për fat të keq, Raportuesi Special ka marrë shumë informacione mbi praktikat 
dhe politikat diskriminuese ekzistuese të Shteteve kur është fjala për sigurimin 
e pozicioneve specifike të statusit dhe privilegjeve shoqëruese për disa prerje, 
ndërkohë që mbante të njëjtin pozicion nga të tjerët. Në shumë raste, kriteret e 
zbatuara mbeten të paqarta ose nuk janë definuar aspak. Në një numër të rasteve 
të tjera, referenca e përgjithshme bëhet për trashëgiminë kulturore të vendit ku 
disa besime religjioze thuhet se kanë luajtur rol mbizotërues. Ndonëse kjo mund 
të jetë historikisht e saktë, duhet të pyesim veten pse një referencë e tillë historike 
duhet të pasqyrohet në një tekst ligjor apo edhe në Kushtetutë. Referimi ndaj rolit 
mbizotërues historik të një feje të veçantë lehtë mund të bëhet një pretekst për një 
trajtim diskriminues të përkrahësve të feve ose besimeve të tjera. Ka shembuj të 
shumtë që tregojnë se ky është rasti.

63.  Për më tepër, një numër i konsiderueshëm i shteteve kanë krijuar një fe zyrtare 
shtetërore, një pozitë statusi, shpesh e përfshirë edhe në Kushtetutat e Shtetit. 
Edhe pse në shumicën e rasteve vetëm një feje i është dhënë një pozitë e tillë 
zyrtare, ka edhe shembuj të dy ose më shumë feve zyrtare që ekzistojnë në një 
vend. Implikimet praktike të themelimit të një feje shtetërore mund të jenë shumë 
të ndryshme, duke filluar nga një gradë superiore ose më pak superiore simbolike e 
një feje drejt masave të ngurta që kanë për qëllim mbrojtjen e rolit mbizotërues të 
fesë shtetërore kundër çdo konkurrence konfidenciale ose kundër kritikave publike. 
... Sigurimi i disa prerjeve me një pozicion të privilegjuar të statusit ose krijimi i 
një feje zyrtare shtetërore ndonjëherë është pjesë përbërëse e një politike shtetërore 
për nxitjen e identitetit kombëtar. Përvoja e gjerë tregon, megjithatë, se kjo përfshin 
rreziqe serioze të diskriminimit kundër pakicave, për shembull, kundër anëtarëve të 
bashkësive fetare të imigrantëve ose lëvizjeve të reja fetare.

…
IV. Konkluzione dhe rekomandime
…
72.  Për më tepër, nëse shtetet vendosin të sigurojnë pozita specifike të statusit të 

lidhura me privilegje të veçanta financiare dhe të tjera, ata duhet të sigurohen që një 
status i tillë specifik nuk përbën diskriminim de jure ose de facto kundër anëtarëve 
të feve ose bindjeve të tjera. Sa i përket konceptit të një feje zyrtare të Shtetit, 
Raportuesi Special do të argumentonte se duket e vështirë, ndonëse jo e pamundur, 
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të përfytyrohet një aplikim i këtij konceptit që në praktikë nuk ka efekte negative 
mbi pakicat fetare, duke diskriminuar kështu anëtarët e tyre.

73.  Nga konsideratat e mësipërme, Raportuesi Special dëshiron të bëjë rekomandimet 
e mëposhtme:

... 
i)  Kur ofrohet një pozicion i privilegjuar i statusit ligjor për disa bashkësi fetare ose 

besimi ose grupe të tjera, një status i tillë specifik duhet të akordohet në përputhje 
të plotë me parimin e mosdiskriminimit dhe duhet të respektojë plotësisht të drejtën 
e lirisë së fesë ose besimit të të gjithëve qenieve njerezore;

j) Çdo pozitë specifike e statusit të dhënë nga shteti në disa bashkësi fetare ose 
besimi ose grupe të tjera nuk duhet të instrumentalizohet për qëllime të politikës 
së identitetit kombëtar, pasi kjo mund të ketë efekte të dëmshme në situatën e 
individëve nga komunitetet pakicë.”

IV. LIGJI I KRAHASUAR
60.  Sipas informacioneve të vëna në dispozicion të Gjykatës në lidhje me 34 nga 47 

shtetet anëtare të Këshillit të Evropës563, nuk ekziston ndonjë model i vetëm për 
organizimin e marrëdhënieve ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare. Sistemet 
kushtetuese të Shteteve të ndryshme përfshijnë një shumëllojshmëri të gjerë të 
marrëveshjeve, të cilat mund të ndahen në tri kategori:
(a)  afërsisht ndarjes të përgjithshme midis Shtetit dhe organizatave fetare (si për 

shembull në Shqipëri, Azerbajxhan, Francë - me përjashtim të dukshëm të 
Alsasa-Moselle - Ukraina dhe disa kantone zvicerane); 

(b)  Ekzistenca e një kishe shtetërore (si për shembull në Danimarkë, Islandë, 
Mbretëria e Bashkuar përsa i përket Kishës së Anglisë, Suedisë para vitit 
2000 dhe disa vendeve të Evropës Jugore dhe Lindore ku Kisha Ortodokse 
ose kisha të tjera kombëtare kanë një pozitë të veçantë, si Armenia, Bullgaria, 
Gjeorgjia, Greqia, Moldavia, Rumania dhe Serbia); dhe

(c)  lloji konkordat i marrëveshjes. Me këtë model, megjithëse ekziston një ndarje 
formale midis shtetit dhe bashkësive fetare, marrëdhëniet midis Kishës dhe 
Shtetit rregullohen nga konkordatet ose marrëveshjet mes dy vendeve (ky 
është rasti në shumicën e vendeve evropiane).

61.  Për më tepër, në shumicën e vendeve564 ekziston një metodë ose procedurë për njohjen 
e një besimi fetar. Nëse plotësohen kriteret, komuniteti fetar përkatës i jepet statusi 
ligjor përkatës. Për të marrë njohjen zyrtare si një besim fetar, një bashkësi fetare e 
ndryshme nga feja e shumicës duhet të pajtohet me një numër kriteresh të përcaktuara në 
legjislacion, në kuadrin e procedurave të vendosura. Legjislacioni gjithashtu imponon 
kufizime për lirinë e besimit të krahasueshme me ato të përcaktuara në paragrafin e dytë 
të Nenit 9 të Konventës. Në shumicën e vendeve, nëse plotësohen kriteret më të rrepta, 
bashkësitë fetare në fjalë mund të marrin një status të krahasueshëm me atë të kishës 
kombëtare. Përndryshe, atyre u jepet një status i llojit të ndryshëm.

62.  Financimi i bashkësive fetare është një çështje komplekse e cila varet nga evolucioni 
historik, social dhe politik i vendit. Në literaturë bëhet një dallim i përgjithshëm 

563  1. Shqipëria, Armenia, Austria, Azerbaxhani, Belgjika, Bosnja dhe Herxegovina, Bullgaria, Republika Çeke, 
Danimarka, Estonia, Franca, Gjeorgjia, Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, 
Luksemburgu, Moldavia, Polonia, Portugalia, Rumania, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, Zvicra, Ish 
Republika Jugosllave e Maqedonisë, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar. 
564  2. Shqipëria, Armenia, Austria, Azerbaxhani, Belgjika, Bosnje dhe Herxegovina, Bullgaria, Republika Çeke, 
Estonia, Franca, Gjeorgjia, Gjermania, Humgaria, Italia, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Moldavia, Polonia, 
Portugalia, Rumania, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, Zvicra (me përjashtim të 2 nga 26 kantoneve) 
dhe Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 
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ndërmjet financimit të drejtpërdrejtë (për shembull, subvencioneve, taksës fetare ose 
kishës, pagesës së pagave të stafit klerik dhe të stafit tjetër) dhe financimit indirekt, të 
cilat mund të marrin forma të ndryshme (p.sh. tatimi preferencial marrëveshjet, zbritja e 
donacioneve dhe mirëmbajtja e ndërtesave dhe vendeve të adhurimit).

63.  Përsa i përket financimit të drejtpërdrejtë nga shteti, janë adoptuar një sërë metodash. Në 
shumicën e shteteve shteti është i përfshirë drejtpërdrejt në financimin e shpenzimeve të 
komuniteteve fetare. Fondet buxhetore mund të marrin formën e një shume të caktuar 
(për shembull, në Austri, Azerbajxhan, Republikën Çeke, Gjeorgji dhe Lituani) ose 
të ndahen për një qëllim të caktuar. Disa vende kanë një taksë fetare ose kishe (për 
shembull, Gjermania dhe Zvicra) ose një taksë e kishës (Suedia, për shembull) e cila 
mblidhet nga shteti. Në Alsace-Moselle (një nga përjashtimet ndaj sistemit të ndarjes 
të zbatueshme në Francë), dhe në Belgjikë, Luksemburg, disa kantone zvicerane dhe 
Serbi, pagat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore të ministrave fetarë paguhen nga 
autoritetet. Në Itali, financimi është i disponueshëm për të gjitha emërtimet nga të 
ardhurat tatimore. Ai i nënshtrohet parimit të laicizmit dhe nuk mund të shkelë parimet 
e barazisë midis qytetarëve, neutralitetit të shtetit në çështjet fetare, lirive të barabarta 
për të gjitha besimet fetare përpara ligjit ose lirinë individuale fetare. Kisha Katolike dhe 
ato bashkësi fetare që kanë lidhur marrëveshje me Shtetin marrin fonde publike direkte 
dhe indirekte.

Në disa vende, nuk ka mundësi të financimit të drejtpërdrejtë për komunitetet 
fetare, të cilat janë vetëfinancohen. Megjithatë, mund të ketë zbritje tatimore ose forma 
të tjera të subvencioneve indirekte (për shembull, në Armeni, Francë - me përjashtim 
të disa pjesëve të territorit - Irlandës, Letonisë, Moldavisë, Portugalisë, ish Republikës 
Jugosllave të Maqedonisë, Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar).

64.  Ndër kriteret që përcaktojnë përshtatshmërinë për financim, njohja e statusit ligjor është 
çelësi. Në ato vende që kanë statuse të ndryshme për bashkësitë fetare (për shembull, 
Republika Çeke, Gjermania, Hungaria, Lituania, Rumania, Serbia dhe Spanja), financimi 
ndryshon varësisht nga rëndësia e statusit të bashkësisë. Në rastin e kishave, roli historik 
i të cilit është theksuar në Kushtetutë, konkordatet, marrëveshje ose instrument tjetër, 
mbështetja financiare mund të jetë automatike. Në raste të tjera, interesi publik ose dobia 
sociale e bashkësisë fetare shpesh merret në konsideratë.

LIGJI

I. PRANUESHMËRIA

65.  Gjykata vëren se Qeveria nuk ka ngritur asnjë kundërshtim lidhur me pranueshmërinë 
në pretendimet e tyre me shkrim ose me gojë. 

Ajo vë në dukje se kërkesa ngre çështje serioze të fakteve dhe ligjit sipas Konventës, 
përcaktimi i të cilave kërkon shqyrtimin e bazueshmërisë. Prandaj, Gjykata konkludon 
se kërkesa është qartazi e pabazuar brenda kuptimit të Nenit 35 § 3 (a) të Konventës. 
Asnjë arsye tjetër për shpalljen e saj të papranueshme nuk është ngritur. 

Prandaj duhet shpallur e pranueshme.

II. NË LIDHJE ME SHKELJEN E NENIT 9 TË KONVENTËS

66.  Ankuesit pretenduan se e drejta e tyre për të manifestuar fenë e tyre nuk ishte mbrojtur 
në mënyrë të përshtaçme në ligjin vendas. Ata u ankuan në lidhje me refuzimin e 
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kërkesave të tyre duke kërkuar, ndër të tjera, për të marrë për ndjekësit e besimit Alevi, 
të cilit i përkasin, të njëjtin shërbim publik fetar që deri tani u ofrohet ekskluzivisht 
shumicës së qytetarëve, të cilët i përmbahen degës sunite të Islamit. Ata pohuan se ky 
refuzim nënkuptonte një vlerësim të besimit të tyre nga ana e autoriteteve kombëtare, 
duke shkelur detyrimin e shtetit për neutralitet dhe paanësi në lidhje me besimet fetare. 
Ata pretenduan shkelje të Nenit 9 të Konventës, i cili thotë:
“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.”

67.  Qeveria e kundërshtoi këtë argument. 

A. Vëzhgime paraprake

68. Gjykata përsërit se, siç garantohet nga Neni 9 i Konventës, e drejta për lirinë e mendimit, 
ndërgjegjes dhe fesë, nënkupton vetëm ato pikëpamje që arrijnë një nivel të caktuar 
të qartësisë, seriozitetit, kohezionit dhe rëndësisë. Megjithatë, nëse ky kusht është i 
plotësuar, detyra e Shtetit për neutralitet dhe paanësi është e papajtueshme me ndonjë 
pushtet nga ana e Shtetit për të vlerësuar legjitimitetin e besimeve fetare ose mënyrat në 
të cilat shprehen ato besime (shih S.A.S. k. Francës [GC] 43835/11, § 55, ECHR 2014 
(ekstraktet) dhe Eëeida dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, Nr. 48420/10, 59842/10, 
51671/10 dhe 36516/10, § 81, GJEDNJ 2013, me referenca të mëtejshme).

69.  Në çështjen konkrete Gjykata vëren në fillim se asnjë nga palët nuk e kontestoi 
ekzistencën në Turqi të një komuniteti të konsiderueshëm Alevi (shih paragrafin 36 më 
lart), të cilit ankuesit i përkasin dhe i cili është besimi i dytë më i madh në aspektin e 
numrit të pasuesve. Për më tepër, siç është pranuar nga Gjykata Administrative dhe 
Qeveria, ushtrimi i lirë i Alevi nga e drejta e tyre për lirinë e fesë mbrohet nga Neni 9 i 
Konventës. Gjykata vëren në veçanti se në vendimin e saj në Hasan dhe Eylem Zengin 
k. Turqisë (Nr. 1448/04, § 66, 9 tetor 2007), ajo përmendi si më poshtë:

“Sa i përket besimit Alevi, nuk ka diskutime mes palëve se është një bindje fetare e 
cila ka rrënjë të thella në shoqërinë dhe historinë turke dhe se ka tipare që janë të veçanta 
për të ... Kjo është kështu e dallueshme nga të kuptuarit suni e Islamit që mësohet në 
shkolla. Sigurisht nuk është as sekt, as “besim” i cili nuk arrin një nivel të caktuar 
të qartësisë, seriozitetit, kohezionit dhe rëndësisë ... Si rrjedhim, shprehja “bindje 
fetare”, në kuptimin e fjalisë së dytë të Nenit 2 të Protokolli Nr. 1, padyshim që është e 
zbatueshme për këtë besim.”

Kjo qasje është ripohuar në mënyrë të përsëritur në praktikën gjyqësore të Gjykatës 
(shih Sinan Işık k. Turqisë, Nr. 21924/05, § 46, GJEDNJ 2010, Mansur Yalçın dhe të 
tjerët, cituar më lart, §§ 71 dhe 74, dhe Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı, 
cituar më lart, § 44). Neni 9 prandaj zbatohet për rastin aktual (shih Bayatyan k. 
Armenisë [DhM], Nr. 23459/03, § 110, GJEDNJ 2011, shih gjithashtu mutatis mutandis, 
Campbell dhe Cosans k. Mbretërisë së Bashkuar, 25 shkurt 1982, § 36, Seria A, 48, dhe, 
anasjelltas, Pretty k. Mbretërisë së Bashkuar, Nr. 2346/02, § 82, GJEDNJ 2002 III).
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69.  Gjykata gjithashtu vëren se rasti ka të bëjë me një debat të ndjeshëm, i cili është një 
burim polemike në sferën e teologjisë muslimane dhe i nuk është rasti për Gjykatën 
të shprehë një mendim (shih Mansur Yalçın dhe të tjerët, përmendur më lart, § 70). 
Prandaj, duke i’u referuar, për qëllimet e arsyetimit të saj, besimit Alevi dhe komunitetit 
të themeluar mbi atë besim, Gjykata nuk i jep asnjë rëndësi të veçantë atyre termave 
përtej përcaktimit se Neni 9 është i zbatueshëm për ta.

70.  Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se palët paraqitën dokumente të shumta lidhur me 
besimin Alevi dhe vendin që zënë lëvizjet sufiste në fenë myslimane. Duke pasur 
parasysh natyrën subsidiare të rolit të saj, do të bazojë vlerësimin e fakteve të rastit mbi 
vendimet e gjykatave vendase (shih paragrafët 14 dhe 16 më lart), por gjithashtu do t’i 
japë peshë të veçantë raportit përfundimtar të seminareve Alevi (shih paragrafët 41 dhe 
53 më lart) të cilat u parashtruan nga Qeveria dhe përmbajtja e të cilave nuk diskutohet 
nga palët. Ai thekson në veçanti se, siç u tha nga Qeveria, ky raport u hartua pas shtatë 
seminareve Alevi të mbajtura në mes të qershorit 2009 dhe janarit 2010, ku morën pjesë 
mbi 300 pjesëmarrës duke përfshirë liderët shpirtërorë Alevi, teologët, personat që ishin 
përkrahës ndaj problemeve të Alevive, dhe përfaqësues të shtetit (shih paragrafin 39 më 
lart).

B. Pretendimet e palëve

1. Aplikantët 

71.  Duke iu referuar rastit të Kishës Metropolitane të Besarabisë dhe të Tjerëve k. Moldavisë 
(nr. 45701/99, KEDNJ 2001-XII) dhe duke theksuar detyrën e shtetit për neutralitet 
dhe paanësi ndaj feve, aplikantët pohuan se vlerësimi i besimit të tyre Alevial bërë nga 
autoritetet e brendshme për të justifikuar refuzimin e pretendimeve të tyre kishin shkelur 
të drejtën e tyre për lirinë e fesë. Sipas mendimit të tyre, mungesa e njohjes së besimit 
Alevi si një besim fetar dallues nga islamizmi sunit përbën një mohim të karakteristikave 
fetare të besimit të tyre. Për shkak të këtij qëndrimi nga ana e shtetit ndaj besimit të tyre, 
autoritetet administrative pothuajse tërësisht nuk i morën parasysh qytetarët Alevi. Në 
veçanti, vendet e tyre të kultit, cemevis, u konsideruan si qendra kulturore, me ç’rast u 
privuan nga statusi i vendeve të besimit dhe nga përparësitë e shoqëruara. Ngjashëm, 
ceremonia e cem, e cila ishte një nga ceremonitë fetare themelore Alevi, u reduktua në 
një shfaqje piktoreske. Kështu, duke bërë një vlerësim të vetë natyrës së besimit të tyre, 
besimet e tyre dhe kulturën e tyre, duke përfshirë praktikat e tyre fetare dhe vendet e tyre 
të adhurimit, autoritetet administrative kishin shkelur në mënyrë të dukshme të drejtën 
e aplikantëve për lirinë e ndërgjegjes dhe të fesë.

72.  Aplikantët më tej kundërshtuan argumentin e Qeverisë se besimi Alevi mund të 
krahasohet me një “traditë”. Sipas pikëpamjes së tyre, besimi Alevi duhet të konsiderohet 
si një besim dhe cemevis si vendet e adhurimit të ithtarëve të saj. Shteti po përpiqej të 
përcaktonte besimin e tyre në dritën e kuptimit sunnit të Islamit; Megjithatë, detyra e 
shtetit për neutralitet dhe paanësi ishte e papajtueshme me çdo pushtet nga ana e Shtetit 
për të vlerësuar legjitimitetin e besimeve të tyre fetare. Në lidhje me këtë, shteti nuk 
gëzonte ndonjë hapësirë të diskrecionit në lidhje me besimet fetare dhe duhet të mbetet 
neutral dhe i paanshëm në marrëdhëniet e tij me besimet dhe degët e ndryshme brenda 
një feje. Rrjedhimisht, roli i institucioneve shtetërore nuk ishte “të konsideronte një 
interpretim superior ndaj tjetrit, të shtypte dhe të ushtronte presion mbi një komunitet 
të ndarë, ose të detyronte një pjesë të asaj bashkësie për të adoptuar një interpretim të 
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veçantë kundër dëshirave të veta”. 
73.  Duke iu referuar vendimit në Cumhuriyetçi Eğitim ve Kiltür Merkezi Vakfı, të përmendur 

më lart, aplikantët u ankuan për faktin se vendet e tyre të kultit, cemevis, nuk kishin 
statusin ligjor të gëzuar nga vendet e tjera të kultit. Ndërtimi i cemevis përbënte pengesa 
administrative të pakapërcyeshme për shkak të mungesës së statusit zyrtar. Megjithëse 
disa komuna plotësuan kërkesat për leje ndërtimi për të ndërtuar cemevis, në shumë 
zona autoritetet vendore refuzuan aplikime të tilla. Ndërkohë, autoritetet vazhduan të 
ndërtonin xhami në fshatrat Alevi me pretekstin se një kërkesë ishte bërë nga këshilli 
lokal. Prandaj, një numër i madh i xhamive të ndërtuara në fshatrat Alevi që nga viti 
1980 nuk ishin në përdorim.

74.  Ankuesit më tej pohuan se në vendimin e 4 korrikut 2007, Gjykata Administrative kishte 
shpërfillur detyrimin e shtetit për neutralitet, në kundërshtim me vendimet e Gjykatës në 
lidhje me këtë çështje. Në parashtrimin e ankuesve, ndonëse ishte e vërtetë se shtetet nuk 
ishin të detyruara të merrnin masa pozitive për të ofruar shërbim publik fetar, shteti Turk 
kishte vendosur vetë për të ofruar një shërbim të tillë për një besim të veçantë. Prandaj, 
u kërkua që të respektojë parimin e barazisë në sigurimin e shërbimit publik. Megjithatë, 
në Turqi, vetëm feja muslimane e kuptuar nga RAD gëzonte përparësitë që i përkasin 
shërbimit publik fetar (shih paragrafin 89 më poshtë). Në bazë të një doktrine fetare, 
përkatësisht Sunni Islam, shërbimi publik fetar i ofruar nga RAD u bindet parimeve të 
besimit mysliman sunit.

75.  Duke iu referuar vendimit në Mansur Yalçın dhe të Tjerët, përmendur më lart, ankuesit 
më tej pohuan se fëmijët e tyre ishin të detyruar të ndiqnin mësimet e detyrueshme në 
kulturën dhe etikën fetare, pavarësisht nga vendimet e Gjykatës që gjetën shkelje në 
lidhje me këtë.

76.  Së fundi, kërkuesit tërhoqën vëmendjen e Gjykatës për mungesën e ndonjë institucioni 
për trajnimin e liderëve fetarë Alevi ose për mësimin e besimit Alevi, pavarësisht 
ekzistencës së shumë shkollave të mesme të larta dhe fakulteteve teologjike të dedikuara 
kryesisht mësimit të teologjisë islame.

77. Në të shumtën e rasteve, aplikantët pohuan se refuzimi i pretendimeve të tyre kishte 
shkelur detyrimet negative dhe pozitive të Shtetit sipas Nenit 9 të Konventës.
2. Qeveria

78.  Qeveria pretendoi se në thelb se nuk kishte pasur ndërhyrje në ushtrimin e të drejtave të 
aplikantëve sipas Nenit 9 të Konventës.

79.  Ata, në fillim mbajtën qëndrimin besimi Alevi nuk ishte i organizuar rreth një strukture 
homogjene dhe se kishte shumë pikëpamje të ndryshme në lidhje me përkufizimin, 
burimet, parimet morale, ceremonitë dhe rregullat e atij besimi. Në përputhje me detyrën 
e tij të neutralitetit dhe paanshmërisë ndaj feve, shteti nuk e përcaktoi besimin Alevi, 
por mori për bazë përkufizimin e dhënë nga vetë kërkuesit, sipas të cilave besimi Alevi 
ishte interpretim dhe praktikë sufiste dhe racionale e islamit mbi unitetin e Allahut, 
profecinë e Muhammedit dhe Kuranin si fjalë e Allahut. Për më tepër, sipas parashtresës 
së Qeverisë, pavarësisht nga mungesa e konsensusit mbi përkufizimin e Alevismit në 
Turqi, ushtrimi i lirë i Alevismit për të drejtën e tyre për lirinë e fesë ishte e mbrojtur me 
Nenin 9 të Konventës.

80.  Sa i përket kërkesës së aplikantëve për të njohur cemevis si vende kulti, Qeveria vërejti 
se duhej të bëhej një dallim midis vendeve të kultit (mabed) të një feje të caktuar dhe 
vendeve në të cilat ndjekësit e grupeve që merrnin pjesë, që feja të kryente aktivitetet e 
tyre mistike, akademike, kulturore dhe të tjera. Gjatë gjithë historisë së Islamit, vendet 
ku lëvizjet dhe urdhrat sufistë i kryenin ritet dhe ceremonitë e tyre, asnjëherë nuk ishin 
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konsideruar si vende kulti të përbashkëta për të gjithë muslimanët, ndryshe nga xhamitë.
81. Qeveria parashtroi se Neni 3 i Rregullores nr. 2/1958 e përkufizoi termin “mabed” 

(vend adhurimi) si një ndërtesë e mbyllur që ishte subjekt i rregullave të caktuara dhe 
u rezervua për të gjitha format e praktikës fetare. Ishte kështu e qartë se legjislacioni 
në fuqi në Turqi ishte bazuar në konceptin e një vendi kulti të përbashkët për të gjithë 
besimtarët. Kështu u klasifikuan sinagogat dhe tempujt hebrenj, kishat e krishtera dhe 
xhamitë muslimane dhe masdxhidet (mescit). Alevi cemevis, si vendet e kuvendit të 
urdhrave të tjerë Sufi, nuk përfshiheshin në atë kategori. Me fjalë të tjera, vendet e 
zakonshme të adhurimit të një feje dhe vendet që u përkisnin ithtarëve të interpretimeve 
sufiste të asaj feje, nuk ishin qartësisht të ngjashme.

82.  Qeveria shtoi se nuk ishte detyra e RAD-it të përcaktojë nëse një vend i caktuar ishte i 
rezervuar për adhurimin fetar. Përcaktimi i autoritetit me kompetencë për të vendosur 
mbi këtë çështje brenda aparatit të administratës shtetërore dhe autorizimi i tij në 
përputhje me rrethanat ishte i detyruar të shkelte detyrën e shtetit për neutralitet dhe 
paanësi në ushtrimin e kompetencave të saj sipas Nenit 9. Kjo ishte arsyeja pse vendimet 
në këtë sferë janë marrë nga organe të pavarura gjyqësore, në përputhje me instrumentet 
përkatëse vendore dhe ndërkombëtare. Në këtë drejtim, gjykatat turke nuk e njohën 
cemevisin si vend kulti. 

83.  Sa i përket argumentit të ankuesve se RAD nuk ofroi ndonjë shërbim në lidhje me 
çështjen dhe nuk e njohu cemevinë si një vend adhurimi për qëllimet e dispozitave 
të brendshme në fuqi, Qeveria paraqiti në thelb se RAD nuk ofroi ndonjë shërbim në 
lidhje me interpretimet Sufi të Islamit. Për më tepër, nuk kishte vështirësi në lidhje me 
ndërtimin e cemeviseve në Turqi.

84.  Në vërejtjet e tyre me shkrim para Dhomës së Madhe, Qeveria ka specifikuar që Ligji 
nr. 677 ndalonte përdorimin e titujve të caktuar fetarë, veçanërisht atë të dede, dhe 
përcaktimin e vendeve të adhurimit për kryerjen e ritualeve sufiste që lidhen me ato 
tituj. Përkundër kufizimeve të imponuara nga ligji, grupe të tjera fetare duke përfshirë 
Alevis - ishin në gjendje të mblidheshin lirisht. Prandaj, këto grupe mund të organizonin 
ceremoni dhe të vëzhgonin praktikat e tyre shpirtërore. Në seancën dëgjimore Qeveria 
shtoi, inter alia, se Ligji nr. 677, i cili ishte miratuar pas shpalljes së Republikës, nuk 
zbatohej më në ditët e sotme.

85.  Qeveria më tej pohoi se aktivitete të shumta kanë qenë dhe kanë vazhduar të organizohen 
në lidhje me Ashuren dhe muajin e Muharremit, dy ngjarje të rëndësishme për Alevitë 
dhe për muslimanët e tjerë. Udhëheqësi i RAD-it lëshoi një mesazh personal në lidhje 
me këto ngjarje, këto tema u adresuan në revistat e RAD-it dhe gjatë predikimit dhe 
fjalimeve, dhe një ceremoni (mevlüt) ishte subjekt i një transmetimi të drejtpërdrejtë. Po 
ashtu, paralelisht me aktivitetet që synojnë qytetarët Alevi që jetojnë në Turqi, RAD-i 
bëri marrëveshje për të ofruar shërbime për rezidentin Alevi jashtë vendit, emërimin e 
funksionarëve Alevi brenda dhe jashtë vendit për të shërbyer në ngjarjet kryesore në 
kalendarin Alevi.

86. Qeveria theksoi në veçanti se në aktgjykimin e saj duke refuzuar pretendimet e 
ankuesve, Gjykata Administrative kishte marrë parasysh rregullat e të drejtës vendore 
dhe ndërkombëtare. Në veçanti, ajo kishte kryer vlerësimin e saj në bazë të kritereve 
tërësisht objektive, pa përcaktimin e Alevenizmit dhe pa iu referuar mendimit të ndonjë 
autoriteti publik mbi këtë temë. Në këtë drejtim, rasti i tanishëm duhet të dallohej nga 
raste të tjera të ngjashme; Kjo, në paraqitjen e Qeverisë, ishte një pikë kyçe. Në një rast 
të ngjashëm, ai i Cumhuriyetçi Eğitim ve Kiltür Merkezi Vakfı (cituar më lart, § 50), 
Gjykata kishte gjetur se gjykata vendase kishte hedhur poshtë pretendimet e fondacionit 
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aplikues duke iu referuar vlerësimit të RAD-it për besimin Alevi. Megjithatë, siç u tha 
më lart, rasti i tanishëm ishte shqyrtuar në dritën e rregullave tërësisht objektive ligjore.

87.  Duke iu referuar aktgjykimit në Cha’are Shalom Ve Tsedek k. Francës ([GC], nr. 
27417/95, § 84, KEDNJ 2000 VII), Qeveria më tutje pohoi që autoriteteve kombëtare 
duhet të lejohen një masë të gjerë vlerësimi në duke vendosur marrëdhënien delikate 
midis feve dhe shtetit.

88.  Së fundmi, ata pohuan se, duke qenë se aplikantët e përcaktuan besimin e tyre si 
“interpretim dhe praktikë sufi dhe racional të Islamit”, parimet e fesë myslimane 
gjithashtu duhej të merreshin parasysh në përcaktimin e vendit të besimit Alevi brenda 
Islamit. Në lidhje me këtë, duke iu referuar mendimit të shkruar nga disa profesorë të 
teologjisë islame dhe një profesor sociologjik (shih paragrafin 44 më lart), dhe gjykimin 
në Fernández Martínez k. Spanjës (GC, nr.56030/07, KEDNJ 2014 (Ekstraktet)), ata 
arritën në përfundimin se besimi Alevi nuk mund të konsiderohej si një fe në të drejtën 
e vet apo si degë e Islamit, por duhet të konsiderohet si një “rend Sufi”.

C. Vlerësimi i Gjykatës

89.  Gjykata vëren se, në gjykatat e brendshme, aplikantët bënë këto kërkesa: për autoritetet 
administrative të ofrojnë shërbime fetare për qytetarët Alevi në formën e një shërbimi 
publik; për cemevis të jepet statusi i “vendeve të kultit”, për udhëheqësit fetarë Alevi të 
njihen si të tillë dhe të rekrutohen si nëpunës civilë; dhe për subvencionet e kërkuara për 
adhurimin e Alevi-t të hiqen në buxhetin e përgjithshëm (shih paragrafët 10 dhe 12 më 
lart). Megjithatë, kërkesat e ankuesve u refuzuan nga gjykatat vendase.

Duke marrë parasysh aspektet e ndryshme të kërkesave të aplikantëve, Gjykata së 
pari duhet të përcaktojë nëse çështja duhet të shqyrtohet nga pikëpamja e detyrimeve 
negative ose pozitive të Shtetit.
1. Nëse çështja duhet të shqyrtohet nga pikëpamja e detyrimeve negative ose pozitive 

të Shtetit
90.  Aplikantët pretenduan se refuzimi i pretendimeve të tyre kishte shkelur detyrimet 

negative dhe pozitive të Shtetit që rrjedhin nga Neni 9 i Konventës. Ata pohuan se 
e drejta e tyre për të manifestuar fenë e tyre nuk ishte mbrojtur në mënyrë adekuate 
në ligjin vendas dhe, në veçanti, që vlerësimi i besimit të tyre të bërë nga autoritetet 
vendase - në atë që besimi Alevi ishte një “urdhër Sufi” Për të justifikuar refuzimin e 
pretendimeve të tyre kishin shkelur të drejtën e tyre për lirinë e fesë.

91. Ndërsa është e përbashkët midis palëve se Alevitë vazhdojnë të praktikojnë besimin 
e tyre fetar në Turqi, kërkuesit shqyrtojnë qëndrimin e Shtetit ndaj besimit të tyre. Në 
pohimet e tyre, duke pretenduar se besimi Alevi është një lëvizje fetare brenda Islamit, 
më e ngjashme me “urdhërat sufiste”, autoritetet vendase kanë shpërfillur karakteristikat 
specifike të besimit të tyre, duke shkelur detyrimin e shtetit për neutralitet në lidhje me 
fetë besimet. Sipas ankuesve, ky vlerësim i gabuar lejon autoritetet të injorojnë nevojat 
fetare të komunitetit Alevi.

92.  Gjykata vëren se, duke pasur parasysh se në Turqi nuk ekziston asnjë procedurë për 
njohjen e besimeve fetare, ankuesit, duke u ankuar në Gjykatën Administrative kundër 
refuzimit të pretendimeve të tyre, përdorën mjetet e vetme me të cilat ata mund 
të pohonin ankesat e tyre sipas Neneve 9 dhe 14 të Konventës përpara autoriteteve 
vendase. Refuzimi i pretendimeve të ankuesve nga ana e autoriteteve turke përbën në 
thelb mungesën e njohjes së natyrës fetare të besimit Alevi, që rrjedh nga një vlerësim 
i tij si besim. Sipas autoriteteve kombëtare, besimi Alevi, i cili duhet të krahasohet me 
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një “rend Sufi”, është thjesht një interpretim Sufi dhe praktikë e Islamit. Në praktikë, siç 
vëren ankuesit në mënyrë korrekte, ky vlerësim, në veçanti, mohon se praktikat fetare 
Alevi - d.m.th ceremonia e cemit - përbëjnë një formë të besimit fetar dhe për t’i privuar 
vendet e takimit Alevi (cemevis) dhe udhëheqësit fetarë (dedes) nga mbrojtja ligjore 
(shih paragrafët 29-34 dhe, sidomos, paragrafi 53 më lart).

93.  Duhet të vërehet se komunitetet fetare tradicionale ekzistojnë në formën e strukturave të 
organizuara. Ato i përmbahen rregullave që shihen shpesh nga ndjekësit si të prejardhjes 
hyjnore. Ceremonitë fetare që përfshijnë adhurimin religjioz - kanë kuptimin e tyre dhe 
vlerën e shenjtë për besimtarët, nëse ato janë kryer nga shërbestarët të autorizuar për 
këtë qëllim në përputhje me këto rregulla (shih Hasan dhe Chaush k. Bullgarisë [GC], 
nr.30985/96, § 62, KEDNJ 2000 XI). Në lidhje me këtë, e drejta e një bashkësie fetare 
për një ekzistencë autonome është në zemër të garancive të Nenit 9 të Konventës (shih 
Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas dhe të tjerët k. Austrisë, nr 40825/98, § 79, 31 
korrik 2008). Kjo ekzistencë autonome është gjithashtu e domosdoshme për pluralizmin 
në një shoqëri demokratike. Ai drejtpërdrejtë ka të bëjë jo vetëm me organizimin e 
këtyre komuniteteve si të tilla, por edhe me gëzimin efektiv të së drejtës për lirinë e 
fesë nga të gjithë anëtarët e tyre aktivë. Në rastet e organizimit të bashkësive fetare, 
Neni 9 i Konventës duhet të interpretohet në dritën e Nenit 11, i cili mbron shoqatat 
kundër ndërhyrjes së pajustifikuar të Shtetit. Nëse jeta organizative e komunitetit nuk 
ishte e mbrojtur nga Neni 9, të gjitha aspektet e tjera të lirisë së besimit të individit 
do të dobësoheshin (shih Hasan dhe Chaush, përmendur më lart, § 62, dhe Sindicatul 
“Păstorul cel Bun” k. Rumanisë [DhM], Nr 2330/09, § 136, KEDNJ 2013 (ekstrakte), 
me referenca të mëtejshme).

94.  Gjykata më tej vëren se ajo ka shqyrtuar më parë sipas Nenit 9 të Konventës vendime që 
refuzojnë të njohin një kishë kërkuese si kishë (shih Kishën Metropolitane të Bessarabisë 
dhe të Tjerët, përmendur më lart, § 105) dhe të njohin një organizatë fetare si një person 
juridik (shih Degën e Moskës të Ushtrisë së Shpëtimit k. Rusisë, nr 72881/01, § 74, 
KEDNJ 2006 XI). Duke arritur në përfundimin se kishte pasur ndërhyrje në të drejtat 
e garantuara me Nenin 9, Gjykata kishte pasur parasysh pasojat e vendimeve në fjalë 
për praktikën e vazhdueshme të religjionit të ankuesve (shih Kishën Metropolitane të 
Besarabisë dhe të Tjerëve, përmendur më lart, § 105) dhe rëndësinë e së drejtës së 
bashkësive fetare në një ekzistencë autonome (shih Religionsgemeinschaft der Zeugen 
Jehovas dhe të tjerët, cituar më lart, §§ 79-80). Në gjykimin e saj në Kimlya dhe të 
tjerët k. Rusisë (Nr. 76836/01 dhe 32782/03, § 85, KEDNJ 2009), ajo vërejti se një grup 
fetar pa personalitet juridik u privua nga të drejtat e lidhura. Në mënyrë të ngjashme, 
në tri raste kundër Francës, Gjykata gjithashtu pranoi se masat e marra nga autoritetet 
franceze (tatimi i “dhuratave nga dora në dorë” (dons manuels)) në lidhje me praktikat 
dhe vendet e adhurimit të fesë në fjalë për ndërhyrjen në ushtrimin e të drejtave të 
mbrojtura nga Neni 9 i Konventës (shih Shoqata Les Témoins de Jéhovah k. Francës, nr. 
8916/05, § 53, 30 qershor 2011, Shoqata Cultuelle du Temple Pyramide k. Francës, nr. 
50471/07, §§ 34 35, 31 janar 2013 dhe Shoqata e Chevaliers du Lotus d’Or k. Francës, 
nr. 50615/07, §§ 33 34, 31 janar 2013).

95. Në rastin në fjalë Gjykata vëren, në dritën e jurisprudencës së lartpërmendur, se, në 
praktikë, vlerësimi i bërë nga autoritetet vendase se besimi Alevi barazohet në veçanti 
me një refuzim për të njohur natyrën fetare të atij besimi. Kjo gjithashtu ka pasoja të 
shumta që mund të ndikojnë negativisht, ndër të tjera, në organizimin dhe vazhdimin 
e aktiviteteve fetare të besimit Alevi dhe financimin e tyre. Njohja e natyrës fetare të 
praktikave që lidhen me atë besim dhe statusin e udhëheqësve të saj fetarë (dedes) 
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dhe vendeve të kultit (cemevis) konsiderohet nga komuniteti Alevi si thelbësore për 
mbijetesën e saj dhe zhvillimin e saj si një besim fetar. Prandaj, Gjykata konsideron se 
refuzimi i pretendimeve të ankuesve, që përbëjnë mohimin e natyrës fetare të besimit 
Alevi, përbënte një ndërhyrje në të drejtën e ankuesve për lirinë e fesë, siç garantohet me 
Nenin 9 § 1 të Konventës (shih, Mutatis mutandis, Kisha Metropolitane e Besarabisë 
dhe të tjerët, përmendur më lart, § 105).

96.  Sa i përket masës në të cilën refuzimi i pretendimeve të ankuesve mund të thuhet të jetë 
në kundërshtim me detyrimet pozitive të Shtetit sipas Konventës, Gjykata përsërit se 
përveç ndërhyrjes kryesisht negative, Shteti duhet të abstenojë nga çdo ndërhyrje në të 
drejtat e garantuara nga Konventa, ato “mund të jenë të drejta pozitive të qënësishme” 
(shih Mouvement raëlien suisse k. Zvicrës [DhM], nr.16354/06, § 50, ECHR 2012 
(ekstrakte)), të drejtat e garantuara nga Konventa. Ndërsa kufijtë ndërmjet detyrimeve 
pozitive dhe negative të shtetit sipas Konventës nuk u japin vetes përkufizim të saktë, 
parimet e zbatueshme janë megjithatë të ngjashme (shih Fernández Martínez, cituar më 
lart, § 114).

97.  Në rastin në fjalë Gjykata konsideron se nuk është e nevojshme të shqyrtohet më tutje 
nëse Neni 9 ka imponuar detyrime pozitive edhe ndaj autoriteteve Turke (shih, në të 
njëjtin kuptim, Mouvement raëlien suisse, përmendur më lart, § 51 dhe Fernández 
Martínez, cituar më sipër, § 115). Refuzimi në fjalë përbënte në çdo rast një ndërhyrje, 
e cila mund të justifikohet vetëm nëse plotësohen kriteret e përcaktuara në paragrafin 2 
të Nenit 9.
2. Nëse ndërhyrja është e justifikuar

98.  Për të përcaktuar nëse kjo ndërhyrje ka shkaktuar një shkelje të Konventës, Gjykata 
duhet të konstatojë nëse ai ka përmbushur kërkesat e Nenit 9 § 2, domethënë, a është 
“e përcaktuar me ligj”, ka ndjekur një qëllim legjitim sipas kësaj dispozite dhe ishte “e 
domosdoshme në një shoqëri demokratike”.
(a) “Ndërhyrje me ligj”

99.  Gjykata rithekson që shprehja “e përcaktuar me ligj” në paragrafin e dytë të Nenit 9 
kërkon jo vetëm që masa e kundërshtuar të ketë një bazë ligjore në të drejtën vendore, 
por gjithashtu i referohet cilësisë së ligjit në fjalë, i cili duhet të jetë i mundshëm për 
personin e interesuar dhe i parashikueshëm për efektet e tij. Megjithatë, kryesisht 
për autoritetet kombëtare, veçanërisht gjykatat, duhet të interpretojnë dhe zbatojnë 
të drejtën e brendshme (shih, midis shumë autoriteteve të tjera, Delfi AS k. Estonisë 
[DhM], nr.64569/09, § 120, ECHR 2015).

100. Në vendimin e saj të datës 4 korrik 2007 (shih paragrafin 14 më lart), i cili u mbështet 
nga Gjykata e Lartë Administrative (shih paragrafin 16 më lart), Gjykata Administrative 
citonte në veçanti ligjet nr. 633 dhe 677 dhe disa dispozita të Kushtetutës si arsye për 
refuzimin e pretendimeve të ankuesve. Sipas Nenit 1 të Ligjit nr. 633, RAD është 
përgjegjës, ndër të tjera, për “trajtimin e çështjeve të besimeve islame, adhurimit 
dhe parimeve morale”. Përveç kësaj, ligji nr. 677 urdhëroi mbylljen e manastireve 
të Dervishve dhe e bën atë një vepër penale për të siguruar premisa për kryerjen e 
ceremonive të këtyre urdhrave fetarë. I njëjti legjislacion ndalon gjithashtu përdorimin 
e titujve të caktuar të lidhur me grupet fetare në fjalë, për shembull, titullin e dede dhe 
vazhdimin e aktiviteteve të ndërlidhura (shih paragrafin 52 më lart).

101. Gjykata vëren se aplikantët pranuan se legjislacioni në fjalë shërbeu si bazë ligjore për 
refuzimin e kërkesave të tyre nga autoritetet vendase. Pasi që Gjykata nuk sheh arsye të 
vlefshme për të vënë në pikëpyetje interpretimin e dispozitave përkatëse nga gjykatat 
vendase, pranon që ndërhyrja e ankimuar ishte “e përcaktuar me ligj” (shih gjithashtu 
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paragrafin 126 më poshtë).
(b) “Qëllim legjitim”

102. Palët nuk shprehën ndonjë pikëpamje nëse ndërhyrja në fjalë kishte ndjekur një qëllim 
legjitim. Megjithatë, nga dosja e çështjes del qartë se gjykatat e vendit i referoheshin 
mbrojtjes së rendit publik (shih paragrafin 14 më lart). Duke pasur parasysh qëndrimin 
e mbajtur nga gjykatat administrative, Gjykata është e përgatitur të vazhdojë me 
supozimin se ndërhyrja në fjalë ka ndjekur një qëllim legjitim, përkatësisht mbrojtjen e 
rendit publik.
(c) “E nevojshme në një shoqëri demokratike”
(i) Parimet e përgjithshme

103. Siç përcaktohet në Nenin 9, liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë është një nga themelet 
e një “shoqërie demokratike” brenda kuptimit të Konventës. Kjo liri, në dimensionin 
e saj fetar, është një nga elementët më jetësor që krijon identitetin e besimtarëve dhe 
konceptin e tyre të jetës, por është gjithashtu një vlerë e çmuar për ateistët, agnostikët, 
skeptikët dhe të paidentifikuarit. Pluralizmi është i pandashëm nga një shoqëri 
demokratike, e cila është dashur shumë të fitohet gjatë shekujve. Kjo liri përfshin, ndër 
të tjera, lirinë për të mbajtur ose jo besimet fetare dhe për të praktikuar ose jo një fe 
(shih, midis të tjerave, Kokkinakis k. Greqisë, 25 maj 1993, § 31, Seria A nr 260- A, 
Buscarini dhe të tjerët k. San Marino [DhM], nr. 24645/94, § 34, ECHR 1999-I dhe 
S.A.S, përmendur më lart, § 124).

104. Ndërsa liria fetare është kryesisht një çështje e ndërgjegjes individuale, ajo gjithashtu 
nënkupton lirinë për të manifestuar fenë e vet, vetëm dhe privatësi, ose në bashkësi me 
të tjerët, në publik dhe brenda rrethit të atyre që besojnë një njeri. Neni 9 liston format 
e ndryshme të cilat mund të marrë manifestimi i fesë ose besimeve të dikujt, domethënë 
adhurimi, mësimi, praktika dhe respektimi (shih Katedrën Metropolitane të Bessarabisë 
dhe të Tjerët, cituar më lart, § 114 dhe S.A.S., cituar më lart, § 125).

Neni 9, megjithatë, nuk mbron çdo veprim të motivuar ose të frymëzuar nga një 
fe ose besim dhe nuk garanton gjithmonë të drejtën e sjelljes në sferën publike në një 
mënyrë që diktohet nga feja apo bindjet e dikujt (shih, për shembull, Arroësmith k. 
Mbretërisë së Bashkuar Nr. 7050/75, Raporti i Komisionit i 12 tetorit 1978, DR 19; 
Kalaç k. Turqisë, 1 korrik 1997, § 27, Raportet e gjykimeve dhe vendimeve 1997 IV, 
Leyla Şahin k. Turqisë [DhM], 44774/98, §§ 105 dhe 121, KEDNJ 2005-XI, dhe S.A.S, 
cituar më lart, § 125).

105. Sipas kushteve të Nenit 9 § 2 të Konventës, çdo ndërhyrje në të drejtën e lirisë së fesë 
duhet të jetë “e nevojshme në një shoqëri demokratike”. Një rast i ndërhyrjes do të 
konsiderohet “i domosdoshëm në një shoqëri demokratike” për një qëllim legjitim nëse 
i përgjigjet një “nevojë sociale të ngutshme” dhe në veçanti nëse është proporcionale me 
qëllimin legjitim të ndjekur dhe nëse arsyet e parashtruara nga autoritetet kombëtare për 
të justifikuar atë janë “relevante dhe të mjaftueshme” (shih, ndër shumë çështje të tjera, 
Bayatyan, cituar më lart, § 123 dhe Fernández Martínez, cituar më lart, § 124).

106. Në shoqëritë demokratike, në të cilat disa fe ekzistojnë brenda një populli të njëjtë, 
mund të jetë e nevojshme të vendosen kufizime në lirinë për të manifestuar fenë apo 
besimin për të pajtuar interesat e grupeve të ndryshme dhe për të siguruar që besimet e 
të gjithëve respektohen (shih Kokkinakis, cituar më lart, § 33). Kjo vjen si nga paragrafi 
2 i Nenit 9, ashtu edhe nga detyrimet pozitive të Shtetit sipas Penit 1 të Konventës për 
të siguruar secilën këdo brenda juridiksionit të tij të të drejtave dhe lirive të përcaktuara 
aty (shih Leyla Şahin, cituar më lart, § 106 dhe S.A.S, cituar më lart, § 126).

107. Gjykata ka theksuar shpesh rolin e Shtetit si organizator neutral dhe të paanshëm në 
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ushtrimin e religjioneve, feve dhe besimeve të ndryshme dhe ka deklaruar se ky rol 
është i favorshëm për rendin publik, harmoninë fetare dhe tolerancën në një shoqëri 
demokratike (shih S.A.S, cituar më sipër, § 127). Siç u tha më lart (paragrafi 68), ku 
pikëpamjet në fjalë arrijnë një nivel të caktuar të bindjes, seriozitetit, kohezionit dhe 
rëndësisë (shih, mutatis mutandis, Bayatyan, përmendur më lart, § 110), detyrimi i shtetit 
për neutralitet dhe paanësi përjashton çdo diskrecion nga ana e tij për të përcaktuar nëse 
besimet fetare ose mjetet e përdorura për të shprehur besime të tilla janë legjitime (shih 
Manoussakis dhe të tjerët k. Greqisë, 26 shtator 1996, § 47, Raportet 1996 IV, Hasan dhe 
Chaush, cituar më lart, § 78, dhe Fernández Martínez, cituar më lart, § 129). Besimet 
fetare dhe filozofike kanë të bëjnë me qëndrimet e individëve ndaj fesë (shih Sinan 
Işık, cituar më lart, § 49), një fushë në të cilën perceptimet subjektive mund të jenë të 
rëndësishme për faktin se fetë përbëjnë një entitet shumë të gjerë dogmatik dhe moral 
që ka ose mund të ketë përgjigje për çdo çështje të natyrës filozofike, kozmologjike ose 
morale (shih Mansur Yalçın dhe të tjerët, cituar më lart, § 70).

108. Në shoqëritë demokratike, shteti nuk ka nevojë të marrë masa për të siguruar që 
komunitetet fetare të mbeten ose të futen nën një udhëheqje të unifikuar. Në lidhje me 
këtë, veprimi i Shtetit që favorizon një udhëheqës të një bashkësie fetare të ndarë ose 
që ndërmerret me qëllim të detyrimit të bashkësisë për t’u bashkuar nën një udhëheqje 
të vetme kundër dëshirave të veta, do të përbënte gjithashtu një ndërhyrje në lirinë e 
fesë. Roli i autoriteteve në një rast të tillë nuk është të miratojnë masa që favorizojnë 
një interpretim të një feje mbi një tjetër (shih Sinan Işık, cituar më lart, § 45) ose për 
të mënjanuar shkakun e tensioneve duke eliminuar pluralizmin, por për të siguruar që 
grupet konkuruese të tolerojnë njëri-tjetrin (shih Serif k. Greqisë, nr. 38178/97, § 53, 
KEDNJ 1999-IX, Hasan dhe Chaush, cituar më lart, § 78, dhe Kisha Metropolitane e 
Bessarabia dhe të Tjerët, cituar më lart, § 117).

109. Pluralizmi, toleranca dhe mirëkuptimi janë shenjat dalluese të një “shoqërie demokratike”. 
Megjithëse interesat individuale duhet të jenë në vartësi të atyre të një grupi, demokracia 
nuk do të thotë thjesht që pikëpamjet e shumicës duhet të mbizotërojnë gjithnjë: duhet të 
arrihet një ekuilibër i cili siguron trajtimin e drejtë të njerëzve nga pakicat dhe shmang 
ndonjë abuzim nga pozitat dominuese (shih, mutatis mutandis, Young, James dhe 
Ëebster k. Mbretërisë së Bashkuar, 13 gusht 1981, § 63, Seria A 44, Valsamis k. Greqisë, 
18 dhjetor 1996, § 27, Raportet 1996 VI, Folgerø dhe të tjerët k. Norvegjisë [DhM], 
nr. 15472/02, § 84 (f)), KEDNJ 2007 III; Dhe S.A.S., cituar më lart, § 128). Pluralizmi 
ndërtohet gjithashtu në njohjen dhe respektin e vërtetë të diversitetit dhe dinamikës së 
traditave kulturore, identiteteve etnike dhe kulturore, besimeve fetare dhe ideve dhe 
koncepteve artistike, letrare dhe socio-ekonomike. Bashkëpunimi harmonik i personave 
dhe grupeve me identitete të ndryshme është thelbësor për arritjen e kohezionit social 
(shih Gorzelik dhe të tjerët k. Polonisë, nr. 44158/98, § 92, ECHR 2004 I dhe Dega e 
Moskës e Ushtrisë së Shpëtimit, cituar më lart, § 61). Respekti për diversitetin fetar 
padyshim paraqet një nga sfidat më të rëndësishme me të cilat ballafaqohet sot; për këtë 
arsye, autoritetet duhet të perceptojnë diversitetin fetar jo si kërcënim, por si burim të 
pasurisë kulturore (shih, mutatis mutandis, Nachova dhe të tjerët k. Bullgarisë (GC), nr. 
43577/98 dhe 43579/98, § 145, KEDNJ 2005 VII).

110. Siç u tha më lartë (paragrafi 93), e drejta e bashkësisë fetare për një ekzistencë autonome 
është në zemër të garancive në Nenit 9 të Konventës dhe, nëse jeta organizative e 
komunitetit nuk është e mbrojtur me Nenin 9, të gjitha aspektet e tjera E lirisë së besimit 
të individit do të dobësohen (shih Hasan dhe Chaush, cituar më lartë, § 62, Sindicatul 
“Păstorul cel Bun”, përmendur më lart, § 136 dhe Fernández Martínez, cituar më lart, 
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§ 127). Në lidhje me këtë, përcaktimi i përkatësisë fetare të një bashkësie fetare është 
detyrë vetëm për autoritetet më të larta fetare dhe jo për shtetin (shih Miroļubovs dhe 
të tjerët k. Letonisë, nr. 798/05, § 90, 15 shtator 2009). Vetëm arsyet më serioze dhe 
bindëse ndoshta mund të justifikojnë ndërhyrjen e shtetit (ibid., § 86).

111. Në aktivitetet e tyre, komunitetet fetare respektojnë rregullat që shpesh shihen nga 
ndjekësit si me prejardhje hyjnore. Ceremonitë fetare kanë kuptimin e tyre dhe vlerën 
e shenjtë për besimtarët nëse ato janë kryer nga shërbestarët të autorizuar për këtë 
qëllim në përputhje me këto rregulla. Personaliteti i shërbestarëve fetare dhe statusi i 
vendeve të tyre të besimit janë padyshim të rëndësishme për çdo pjesëtar të komunitetit. 
Pjesëmarrja në jetën e komunitetit është, pra, një manifestim i veçantë i fesë së tyre i cili 
në vetvete është i mbrojtur me Nenin 9 të Konventës (shih, mutatis mutandis, Hasan dhe 
Chaush, cituar më lart, § 62, Perry k. Letonisë, nr. 30273/03, § 55, 8 nëntor 2007, dhe 
Miroļubovs dhe të tjerët, përmendur më lart, § 80 (g)).

112. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet roli ndihmës i mekanizmit të Konventës. 
Siç ka thënë Gjykata në shumë raste, autoritetet kombëtare në parim janë më të mirë 
se një gjykatë ndërkombëtare për të vlerësuar nevojat dhe kushtet lokale. Në çështjet e 
politikës së përgjithshme, në të cilën opinionet brenda një shoqërie demokratike mund 
të ndryshojnë në mënyrë të arsyeshme, roli i politikëbërësit të brendshëm duhet t’i 
jepet një peshë e veçantë. Kjo është e vërtetë, në veçanti, ku janë çështjet në lidhje me 
marrëdhëniet midis shtetit dhe feve (shih, ndër autoritetet e tjera, S.A.S., cituar më lart, 
§ 129). Kjo do të ndodhë në veçanti kur praktika në Shtetet Evropiane karakterizohet 
nga një shumëllojshmëri e gjerë modelesh kushtetuese që qeverisin marrëdhëniet midis 
shtetit dhe grupeve fetare (shih Sindicatul “Păstorul cel Bun”, cituar më lart, § 138 dhe 
Fernández Martínez, cituar më lart, § 130). Në të shumtën e rasteve, shtetet kontraktuese 
duhet të vendosin një kufi vlerësimi në zgjedhjen e formave të bashkëpunimit me 
bashkësive të ndryshme fetare (shih Magyar Keresztény Mennonita Egyház dhe të 
Tjerët k. Hungarisë, nr. 70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 
41553/12, 54977/12 dhe 56581/12, § 108, KEDNJ 2014 (ekstrakte)).

113. Sidoqoftë, kjo hapësirë e vlerësimit shkon krah për krah me një mbikëqyrje evropiane 
që përfshin si ligjin ashtu dhe vendimet që e zbatojnë atë. Detyra e Gjykatës është 
të përcaktojë nëse masat e marra në nivel kombëtar janë të justifikuara në parim dhe 
proporcionale (shih, mes të tjerave, Manoussakis dhe të tjerë, cituar më lart, § 44; Leyla 
Şahin, cituar më lart, § 110; dhe S.A.S, cituar më lart, § 131). Për më tepër, në ushtrimin 
e mbikëqyrjes së saj, Gjykata duhet të marrë në konsideratë ndërhyrjen e ankimuar në 
dritën e çështjes në tërësi (shih Kishën Metropolitane të Bessarabisë dhe të Tjerëve të 
cituar më lart, § 119).

114. Së fundmi, Gjykata përsërit se Konventa është e konceptuar që të garantojë jo të drejta që 
janë teorike apo iluzive, por të drejta që janë praktike dhe efektive (shih, mes të tjerave, 
Folgerø dhe të tjerët, cituar më lart, § 100; shih gjithashtu Kimlya dhe të tjerët, cituar 
më sipër, § 86). E drejta e mbrojtur në Nenin 9 do të ishte shumë teorike dhe iluzore 
nëse shkalla e diskrecionit që iu dha Shteteve u lejoi atyre të interpretonin nocionin e 
emërtimit fetar aq kufizues sa të privonin një formë jo-tradicionale dhe pakicë të një 
religjioni të mbrojtjes ligjore. Përkufizime të tilla kufizuese kanë ndikim të drejtpërdrejtë 
në ushtrimin e së drejtës për lirinë e fesë dhe mund të kufizojnë ushtrimin e asaj të drejte 
duke mohuar natyrën fetare të një besimi (shih, në veçanti dhe mutatis mutandis, Kimlya 
dhe të tjerët, përmendur më lart, § 86). Duhet të theksohet në këtë drejtim se, sipas 
Komitetit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut (shih paragrafin 58 më lart), 
këto përkufizime nuk mund të interpretohen në dëm të formave jo tradicionale të fesë 
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(shih, mutatis mutandis, Magyar Keresztény Mennonita Egyház dhe të tjerët, përmendur 
më lart, § 88).
(ii) Aplikimi i parimeve të cituara më sipër në çështjen konkrete

115. Gjykata vëren se ka gjetur se refuzimi në fjalë, i cili mohon natyrën fetare të besimit 
Alevi, duhet të konsiderohet si ndërhyrje në të drejtën e aplikantëve për lirinë e fesë 
(shih paragrafin 95 më lart). Si justifikim për këtë ndërhyrje, Qeveria parashtroi, para 
së gjithash, se ata respektuan rregullisht detyrën e tyre të neutralitetit në lidhje me fetë. 
Ata theksuan më tej se, pavarësisht kufizimeve të imponuara nga ligji, alevisët ishin 
në gjendje të ushtronin lirinë e tyre të fesë pa ndonjë pengesë. Ata gjithashtu tërhoqën 
vëmendjen e Gjykatës mbi rëndësinë e autoritetit diskrete kombëtare dhe parashtruan 
se gjykatat vendase kishin shqyrtuar në detaje dispozitat që rregullojnë nën-degët (që 
do të thotë, interpretimet sufiste) të Islamit, të tilla si Besimi Alevi. Së fundmi, qeveria 
deklaroi se kishte dallime të shumta, si në teori ashtu edhe në praktikë, në lidhje me 
përkufizimin, burimet, ritualet, ceremonitë dhe rregullat e aleevizmit në Turqi.

116. Gjykata do të shqyrtojë nga ana e saj arsyet e mbështetura nga Qeveria dhe autoritetet 
vendase si arsye për refuzimin e kërkesave të aplikantëve për njohje, për të konstatuar 
nëse ato ishin “relevante dhe të mjaftueshme” dhe nëse refuzimi në fjalë ishte 
“proporcional për qëllimet legjitime të ndjekura”. Duke vepruar kështu, duhet të bindet 
se autoritetet kombëtare, në bazë të një vlerësimi të pranueshëm të fakteve relevante, 
zbatuan rregulla që janë në përputhje me parimet e përcaktuara në Nenin 9.
(a) Detyra e shtetit për neutralitet dhe paanësi ndaj besimit Alevi

117. Gjykata vëren në fillim se, siç theksohet nga Qeveria, Neni 2 i Kushtetutës Turke 
garanton parimin e sekularizmit, i cili ndalon shtetin të shfaqë një preferencë për një fe 
ose besim të caktuar; kjo e bën shtetin një arbitër të paanshëm dhe domosdoshmërisht 
nënkupton lirinë e fesë dhe ndërgjegjes, e cila nga ana e tij është e mbrojtur me Nenin 
24 të Kushtetutës (shih Leyla Shahin, cituar më lart, § 113).

118. Qeveria parashtroi se, në përputhje me detyrën e saj për neutralitet dhe paanshmëri 
ndaj feve, shteti nuk bënë karakterizim besimin Alevi, por mori për bazë përkufizimin 
e dhënë nga vetë aplikantët. Në procedurat para Gjykatës ata më tej ju referuan një 
mendimi të shkruar nga një numër ekspertësh që kryesisht propozonin një klasifikim të 
grupeve fetare dhe argumentuan në veçanti se cemevis ishin thjesht vende ku pasuesit e 
besimit Alevi kryenin “zakonet dhe ceremonitë” e tyre, në vend se vendet e besimit fetar 
(shih paragrafin 44 më lart). Në bazë të këtij mendimi, dhe duke iu referuar vendimit 
në Fernández Martínez, përmendur më lart, Qeveria shtoi se parimet e Islamit duhet të 
merren në konsideratë në përcaktimin e vendit që zë besimi Alevi brenda fesë myslimane.

119. Në parashtrimet e tyre me shkrim në Gjykatën Administrative, të dorëzuara nëpërmjet 
Departamentit Ligjor të Kryeministrit, autoritetet administrative shpjeguan më hollësisht 
arsyet për refuzimin e kërkesave të aplikantëve. Sipas këtij dokumenti, nuk ishte e 
mundur të ofrohej një shërbim publik për “ndalimin e urdhrave Sufi (tarikat)”. I njëjti 
dokument më tej deklaroi se krijimi i vendeve të adhurimit për ndjekësit e interpretimeve 
apo lëvizjeve islame, duke përfshirë besimin Alevi, nuk ishte “në përputhje me fenë” 
dhe se kërkesat e tilla si ato të bëra nga aplikuesit do të krijonin “kaos brenda asaj feje” 
(shih paragrafin 13 më lart).

120. Megjithatë, Gjykata vëren se, megjithëse ata e konsiderojnë besimin e tyre si “interpretim 
dhe praktikë sufiste dhe racionale të Islamit”, aplikantët megjithatë theksojnë se ajo ka 
karakteristika domethënëse që janë të veçanta për të dhe janë gjithashtu të kujdesshme 
që të largohen nga të kuptuarit e fesë myslimane të pranuar nga RAD (shih paragrafin 
35 më lart). Në këtë pikë, rasti aktual ndryshon nga ai i Fernández Martínez, i cituar më 
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lart, i cili kishte të bënte me Nenin 8 të Konventës dhe lidhej kryesisht me mos rinovimin 
e kontratës së punës së një mësuesi të fesë katolike dhe etikës, i cili e kishte bërë publik 
situatën e tij si një “prift i martuar” pavarësisht se kishte pranuar një “detyrë të rritur 
besnikërie ndaj Kishës Katolike” (ibid., § 135). Në çështjen konkrete, asnjë përgjegjësi 
e tillë e besnikërisë nuk mund t’u ngarkohet aplikantëve. Ndërsa shmangnin hyrjen në 
një debat teologjik, ata theksuan në veçanti se ishte për Alevitë të përcaktojë besimin 
e tyre dhe se “zakonet dhe ceremonitë” në fjalë, d.m.th ceremonia e cemit, përbënin 
formën e tyre kryesore të praktikës fetare dhe se cemevis ishin vendet ku u krye kjo.

121. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se, në përputhje me parimin e autonomisë për 
bashkësitë fetare e cila është vendosur në praktikën e saj gjyqësore - dhe që është pasojë 
e detyrimit të shtetit për neutralitet dhe paanësi - vetëm autoritetet më të larta shpirtërore 
të një bashkësie fetare, dhe jo shteti (ose edhe gjykatat kombëtare), mund të përcaktojnë 
se cilit besim i takon bashkësia (shih, mutatis mutandis, Miroļubovs dhe të tjerë, cituar 
më lart, § 86). Prandaj, ai konsideron se qëndrimi i Shtetit ndaj besimit Alevi shkel 
të drejtën e komunitetit Alevi për një ekzistencë autonome, e cila është në thelb të 
garancive në Nenin 9 të Konventës (shih, mutatis mutandis, Religionsgemeinschaft der 
Zeugen Jehovas dhe Të tjerët, cituar më lart, § 79).

122. Në veçanti, Gjykata vëren se nuk ka mosmarrëveshje në lidhje me ekzistencën e një 
komuniteti Alevi, i cili ka origjinën e tij në kontekstin historik dhe fetar të Turqisë dhe 
rrënjët e të cilit, siç e ka caktuar Qeveria, kthehen mijëra vjet (shih paragrafin 43 lart). 
Është gjithashtu e qartë nga raporti përfundimtar - i cili ishte kulmi i diskutimeve të gjata 
në punëtoritë ku morën pjesë pjesëmarrës të ndryshëm me dashamirësi ndaj çështjes 
Alevi, duke përfshirë liderët fetarë Alevi - që në sfera të shumta si doktrina teologjike, 
praktikat kryesore fetare, vendet e kultit dhe edukimit, ky besim ka karakteristika 
të rëndësishme që e dallojnë atë nga besimet e tjera. Raporti përfundimtar gjeti se 
ky komunitet, “i cili u shfaq gjatë epokës osmane, duhet të shihet si një komunitet i 
dallueshëm nga sunizmi” dhe se “alevizmi i Anadollit mund të konsiderohet me të drejtë 
si një strukturë që ka karakteristikat e veta të veçanta”. Për këtë arsye, raporti u shpreh, 
përkufizimi dhe përcaktimi i besimit Alevi ishin krejtësisht dhe ekskluzivisht çështje për 
Alevis (shih paragrafin 53 më lart).

123. Sidoqoftë, është e qartë nga faktet e padiskutueshme dhe përgjithësisht pranohet se në 
Turqi ekziston një komunitet i madh Alevi, i cili kryen ceremoninë cem, një element 
themelor i besimit Alevi, në cemevis (shih paragrafët 35 dhe 37 më lart). Qeveria 
megjithatë pohoi, duke e bazuar pozicionin e tyre në një klasifikim të grupeve fetare, se 
ky besim ishte thjesht një “urdhër Sufi”. Sipas këtij vlerësimi, i cili nuk bën kompensime 
për karakteristikat specifike të komunitetit Alevi, ky i fundit bie në kategorinë e grupeve 
fetare të mbuluara nga Ligji nr. 677. Siç shpjegohet më poshtë (paragrafi 126), kjo 
nënkupton një numër të ndalimeve të konsiderueshme (shih gjithashtu paragrafin 52 më 
lart) dhe nuk merr parasysh gjetjet e raportit përfundimtar të lartpërmendur.

124. Rrjedhimisht, Gjykata konsideron se qëndrimi i autoriteteve shtetërore ndaj komunitetit 
Alevi, praktikat fetare dhe vendet e tij të besimit janë të papajtueshme me detyrën e 
shtetit për neutralitet dhe paanësi dhe me të drejtën e bashkësive fetare për ekzistencë 
autonome.
(β) Praktika e lirë nga Alevitë e besimit të tyre

125. Edhe pse aplikantët nuk pretendonin se refuzimi për të njohur natyrën fetare të besimit të 
tyre e kishte bërë të pamundur Alevis që ta praktikonte atë besim, ata theksuan pasojat e 
dëmshme të refuzimit. Në veçanti, ata mendonin se mungesa e njohjes së besimit Alevi 
si një besim fetar dallues nga Islami sunit përbënte një mohim të karakteristikave të tij 
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të veçanta fetare.
126. Sipas mendimit të Gjykatës, është e rëndësishme të kihet parasysh se refuzimi i 

aplikantëve ka pasur efektin e mohimit të ekzistencës autonome të komunitetit Alevi 
dhe mbajtjen e tij brenda kuadrit ligjor të “urdhrave sufi të ndaluar (tarikat)” për 
Qëllimet e ligjit nr. 677. Ky ligj përcakton një numër ndalimesh të rëndësishme në 
lidhje me këto grupe fetare: përdorimi i titullit “dede”, që nënkupton një udhëheqës 
shpirtëror Alevi, është i ndaluar, siç është përcaktimi i lokaleve për praktikat sufiste dhe 
të dyja janë të dënueshme nga një dënim me burg dhe gjobë. Megjithëse, sipas Qeverisë, 
mungesa e respektimit të këtyre ndalimeve tolerohet, mbetet fakti se në parashtresat 
e tij në Gjykatën Administrative, Departamenti Ligjor i Kryeministrit saktësoi qartë 
se “njohja e cemevis si vende adhurimi do të ishte në kundërshtim me ligjin nr. 677” 
(shih paragrafin 13 më lart). Për më tepër, në aktgjykimin e tij të datës 4 korrik 2007, 
Gjykata Administrative i referohej shprehimisht ndalimeve të përcaktuara me atë Ligj 
(shih paragrafin 14 më lart).

127. Rezultati i dukshëm është se praktika e lirë e besimit të tyre nga anëtarët e një grupi 
fetar të karakterizuar në ligjin vendas si një “rend Sufi” varet kryesisht nga vullneti i 
mirë i zyrtarëve administrativë në fjalë, të cilët duket se kanë një shkallë diskrecioni në 
zbatimin e ndalimeve në fjalë. Gjykata ka dyshime serioze në lidhje me aftësinë e një 
grupi fetar që karakterizohet kështu të ushtrojë lirisht besimin e tij dhe të japë udhëzime 
për pasuesit e saj pa shkelur legjislacionin e lartpërmendur. Përsa i përket tolerancës që 
qeveria pretendon të tregojë ndaj komunitetit Alevi, Gjykata nuk mund ta konsiderojë 
këtë si një zëvendësim për njohjen, e cila vetëm është e aftë të japë të drejta për ata që 
janë të interesuar (shih, në të njëjtin kuptim, Kishën Metropolitane të Bessarabisë dhe të 
Tjerëve, cituar më lartë, § 129).

128. Për më tepër, përveç refuzimit të njohjes së cemevis si vende kulti (sa i përket pasojave 
të këtij refuzimi, shih Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı, cituar më lart, § 45), 
është e qartë nga jurisprudenca përkatëse e kësaj Gjykate dhe nga raporti përfundimtar, 
cituar më lart (shih paragrafin 53), Alevitë përballen me probleme të shumta të cilat 
nuk ndikojnë vetëm në organizimin e jetës fetare të komunitetit të tyre, por edhe të të 
drejtave të prindërve Alevi, fëmijët e të cilëve ndjekin shkollat fillore dhe të mesme. 
Para së gjithash, raporti përfundimtar thekson se udhëheqësit fetarë Alevi nuk kanë 
status ligjor dhe se nuk ka institucione të aftë për të trajnuar personelin e lidhur me 
praktikën e besimit Alevi. Për më tepër, kur bëhet fjalë për ofrimin e shërbimit fetar 
publik, besimi Alevi përjashtohet nga të gjitha përfitimet që gëzojnë përfituesit e atij 
shërbimi (shih paragrafin 53 më lart).

129. Po ashtu, në gjykimin e tij në Mansur Yalçın dhe të Tjerët, të përmendura më lart, që 
kishin të bënin me klasat e detyrueshme në kulturën dhe etikën fetare të mësuara në 
shkollat fillore dhe të mesme, Gjykata më parë deklaronte se prindërit Alevi mund të 
konsideronin ligjërisht se marrëveshjet për mësimin e lëndës në fjalë ishin të detyruara 
të krijonin një konflikt të besnikërisë për fëmijët e tyre midis shkollës së tyre dhe vlerave 
të tyre, duke shkaktuar një konflikt të mundshëm sipas Nenit 2 të Protokollit nr. 1 të 
Konventës (ibid., § 71). Gjykata u shpreh në mënyrë të veçantë se sistemi arsimor i 
shtetit të paditur nuk ishte i pajisur në mënyrë të përshtatshme për të siguruar respektimin 
e besimeve të këtyre prindërve (ibid., § 77).

130. Për më tepër, mungesa e një kornize të qartë ligjore që rregullon pakicat fetare të 
panjohura, siç është besimi Alevi, shkakton probleme të shumta ligjore, organizative 
dhe financiare (shih paragrafin 31 më lart). Së pari, aftësia për të ndërtuar vende 
adhurimi është e pasigurt dhe i nënshtrohet vullnetit të mirë të autoriteteve qendrore 
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ose lokale. Së dyti, komunitetet në fjalë nuk mund të pranojnë zyrtarisht donacione nga 
anëtarët apo subvencionet shtetërore. Së treti, pasi ata kanë mungesë të personalitetit 
ligjor, këto komunitete nuk kanë qasje në gjykata në të drejtën e tyre, por vetëm përmes 
fondacioneve, shoqatave ose grupeve të ndjekësve. Për më tepër, bashkësitë fetare që 
përpiqen të veprojnë si një fondacion ose një shoqatë, ballafaqohen me pengesa të 
shumta ligjore (shih paragrafin 32 më lart).

131. Në të shumtën e rasteve, Gjykata nuk është e bindur se liria për të ushtruar besimin e 
saj, të cilën autoritetet i lënë komunitetit Alevi, mundëson që komuniteti të ushtrojë 
plotësisht të drejtat e tij sipas Nenit 9.
(γ) Hapësira e vlerësimit

132. Sa i përket hapësirës së vlerësimit të mbështetur nga Qeveria, Gjykata pranon se në 
përputhje me praktikën e saj të mirëkonsoliduar, ku janë në pyetje çështjet në lidhje 
me marrëdhëniet midis Shtetit dhe lëvizjeve fetare, mbi të cilat opinioni në një shoqëri 
demokratike mund të ndryshojnë shumë, roli i politikëbërësit të brendshëm duhet t’i 
jepet një peshë e veçantë (shih paragrafin 112 më lart). Prandaj, Shtetet Përgjegjëse 
kanë njëfarë mase vlerësimi në zgjedhjen e formave të bashkëpunimit me komunitetet e 
ndryshme fetare. Është e qartë në rastin aktual se shteti i paditur ka tejkaluar hapësirën e 
vlerësimit të tij në zgjedhjen e formave të bashkëpunimit me besimet e ndryshme.

133. Sidoqoftë, në jurisprudencën e saj në lidhje me Nenin 9, Gjykata në mënyrë të 
vazhdueshme ka konsideruar se detyra e shtetit për neutralitet dhe paanësi përjashton 
çdo pushtet nga ana e tij për të përcaktuar nëse besimet fetare ose mjetet e përdorura 
për të shprehur besime të tilla janë legjitime (shih paragrafin 107 lart). Siç u tha më parë 
(shih paragrafin 114 më lart), e drejta e mishëruar në këtë dispozitë do të ishte shumë 
teorike dhe iluzive nëse shkalla e diskrecionit të dhënë ndaj Shteteve u lejon atyre të 
interpretonin nocionin e emërtimit fetar në mënyrë restriktive sa të privonin një traditë 
jo tradicionale dhe pakicë në formën e fesë, siç është besimi Alevi, për mbrojtjen ligjore.
(δ) Mungesa e konsensusit Brenda komunitetit Alevi

134. Fakti që ka një debat brenda komunitetit Alevi lidhur me parimet themelore të besimit 
Alevi dhe kërkesat e komunitetit Alevi në Turqi nuk bën asgjë për të ndryshuar faktin 
se është një bashkësi fetare me të drejta të mbrojtura nga Neni 9 i Konventës. Gjykata 
nuk arrin të shohë se si ekzistenca e një debati të tillë të brendshëm mund të përbëjë 
bazën për refuzimin e kërkesave të aplikantëve. Seminaret Alevi të mbajtura në vitet 
2009, 2010 i dhanë Shtetit të paditur mundësinë për të identifikuar dhe bashkuar 
kërkesat e përbashkëta për qytetarët Alevi (shih paragrafët 39 42 më lart). Për më tepër, 
raporti përfundimtar i publikuar pas seminareve tregon se, ndërsa ka një debat brenda 
komunitetit Alevi lidhur me zgjedhjen e formave të bashkëpunimit me Shtetin, është 
shfaqur një konsensus i qartë për çështjet që kanë të bëjnë me autonominë e komunitetit 
Alevi dhe elemente të besimit, të tilla si vendi i zënë nga cem dhe cemevis dhe roli i 
udhëheqësve të saj fetarë (shih paragrafin 53 më lart).
(ε) Konkluzion

135. Prandaj, Gjykata konkludon se situata e përshkruar më lart përbën mohimin e bashkësisë 
Alevi për njohjen që do t’u lejojë anëtarëve të saj - dhe në veçanti aplikantëve - që 
në mënyrë efektive ta gëzojnë të drejtën e tyre për lirinë e fesë. Në veçanti, refuzimi 
që u kundërshtua ka pasur efektin e mohimit të ekzistencës autonome të komunitetit 
Alevi dhe ka bërë të pamundur që anëtarët e saj të përdorin vendet e tyre të adhurimit 
(cemevis) dhe titullin që i tregon udhëheqësit e tyre fetarë (dede) në përputhje të plotë 
me legjislacionin. Rrjedhimisht, në mungesë të arsyeve përkatëse dhe të mjaftueshme, 
shteti i paditur ka tejkaluar kufirin e vlerësimit. Ndërhyrja e ankuesit nuk mund të 
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konsiderohet e nevojshme në një shoqëri demokratike.
Prandaj, ka pasur shkelje të Nenit 9 të Konventës. 

III. SHKELJA E PRETENDUAR E NENI 14 MARRË SË BASHKU ME NENIN 9

136. Ankuesit pretendonin se ishin viktima të diskriminimit për shkak të fesë së tyre. Ata 
mbështetën në lidhje me këtë në Nenin 14 të Konventës të marrë në lidhje me Nenin 9. 

Neni 14 i Konventës thotë:
“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.”

137. Qeveria kundërshtoi pretendimet e aplikantëve. 

A. Pretendimet e palëve

1. Aplikantët
138. Aplikantët pretendonin se ishin viktima të diskriminimit në bazë të fesë së tyre, pasi 

ata morën trajtim më pak të favorshëm sesa qytetarët e degës sunnite të Islamit në një 
situatë të krahasueshme, pa asnjë justifikim objektiv dhe të arsyeshëm për atë ndryshim 
në trajtim.

139. Ata pohuan se komuniteti Alevi, në të cilit ata i përkisnin, ishte diskriminuar krahasuar 
me komunitetin musliman sunit. Ndërkohë që pasuesit e kuptimit sunit të Islamit morën 
shërbime të shumta publike të ofruara nga RAD, kjo e fundit nuk u ofroi shërbime të 
tilla ndjekësve të besimit të aplikantëve.

140. Në pretendimet e aplikantëve, refuzimi i pretendimeve të tyre rrjedh nga qëndrimi i 
autoriteteve ndaj besimit të tyre, të cilat Qeveria kërkoi t’i përcaktonte sipas kuptimit 
sunnit të Islamit. Ata theksuan se autoritetet kombëtare mohuan tiparet e veçanta të 
besimit të tyre, duke shkelur detyrimin e shtetit për neutralitet në lidhje me besimet 
fetare. Ata përsëritën në këtë drejtim se qeveria kishte detyrimin të mos përcaktonte 
besimet e tyre apo nevojat e tyre. Autoritetet administrative pothuajse tërësisht i 
shpërfillin nevojat specifike të qytetarëve Alevi dhe ofruan një “shërbim publik konfuz 
në sferën fetare”, të përqendruar në kuptimin sunnit të Islamit. Asnjanësia e shërbimit 
publik fetar dhe parimi i rezultatit të qasjes së barabartë në shërbimet publike ishin 
rrjedhimisht thelbësore për rastin.

141. Ankuesit më tej pohuan se buxheti i alokuar për RAD për periudhën 1996 deri 2015 
arriti në një total prej 37,275,900,000 TRY (afërsisht 16 miliard USD). Në vitin 2015, 
një buxhet prej TRY 5,743,000,000 ishte lënë mënjanë për shërbimet publike në lidhje 
me besimin sunit musliman, por nuk ishte bërë asnjë parashikim për shërbime publike 
për komunitetin Alevi apo besime apo bindje të tjera. Sipas pikëpamjes së ankuesve, 
megjithëse Shtetet nuk ishin të detyruara të merrnin masa pozitive në lidhje me këtë, 
Shteti Turk kishte vendosur vetë për të ofruar një shërbim fetar publik për një besim të 
caktuar, duke refuzuar të njëjtin trajtim të favorshëm ndaj besimeve dhe feve të tjera.

142. Aplikuesit parashtruan që RAD-i kishte punësuar mbi 100,000 nëpunës civilë për të 
drejtuar shërbimin publik fetar, duke administruar qindra mijëra xhami dhe masdxhide 
dhe kishte marrë disa miliardë lira nga buxheti i përgjithshëm për të kryer funksionet 
e caktuara. Në kryerjen e funksioneve të veta, megjithëse përgjegjësitë e saj përfshinë 
fenë myslimane në tërësi, kufizoi vëmendjen e saj ndaj kërkesave të shkollave sunite 
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të Islamit, dhe në veçanti shkollën Hanefi, duke injoruar të gjitha lëvizjet dhe degët e 
tjera të Islamit. Buxheti i përgjithshëm u financua kryesisht nga të ardhurat nga taksat 
e paguara nga të gjithë qytetarët. Nuk është bërë dallimi në bazë të fesë në mbledhjen e 
taksave. Megjithatë, RAD, i cili mori miliarda lira nga buxheti i përgjithshëm, siguroi 
një shërbim publik vetëm për pasuesit e një besimi të veçantë, pra besimi musliman 
sunit.

143. Ankuesit më tej pohuan se Qeveria ndoqi një politikë diskriminuese në sfera të shumta. 
Për shembull, Autoriteti i Transmetimeve Turke kishte caktuar një nga kanalet televizive 
për RAD. Po ashtu, përveç buxhetit të caktuar për RAD, ky i fundit kishte marrë 
gjithashtu shuma të konsiderueshme nga Fondacioni i Punëve Religjioze në veçanti, 
të cilat ishin nën mbikëqyrjen e RAD. Ndërkohë Alevi, edhe pse ata ishin përdorues 
të shërbimeve publike dhe taksat e paguara, ishin të detyruar të mbulonin të gjitha 
shpenzimet e tyre të lidhura me besimin. Ata i plotësuan shpenzimet e vendeve të tyre të 
adhurimit, cemevis - e cila, për më tepër, nuk gëzonte një status të krahasueshëm me atë 
të vendeve të tjera të adhurimit - dhe paguan udhëheqësit fetarë në këto cemevis. Për më 
tepër, megjithëse ishin krijuar shumë shkolla të mesme të larta të imamit, të dedikuara 
tërësisht për trajnimin e drejtuesve fetarë muslimanë sunitë, Ministria e Arsimit nuk 
shpenzonte asnjë cent për trajnimin e liderëve fetarë Alevi dhe as nuk hapi një shkollë 
të vetme për këtë qëllim.

144. Aplikantët kërkuan në veçanti që shteti të sigurojë trajtim të barabartë të të gjitha 
besimeve dhe feve në ofrimin e shërbimeve publike, pa favorizuar një degë të veçantë të 
një feje në administrimin e shërbimit publik fetar në dëm të të tjerëve. Në pretendimet 
e tyre, konsideratat e paraqitura më lart treguan mjaft ekzistencën e një ndryshimi në 
trajtim. Së fundi, kërkuesit parashtruan se qytetarët që i përkisnin besimit Alevi ishin në 
një situatë të krahasueshme me qytetarët që abonoheshin në kuptimin sunit të Islamit. 
Dallimi në trajtim për të cilin j’u nënshtruan, nuk kishte ndonjë justifikim objektiv dhe 
të arsyeshëm.
2. Qeveria

145. Qeveria filloi duke pohuar se pretendimet e ankuesve nuk ishin mjaftueshëm relevante në 
kontekstin e Nenit 9 dhe se nuk kishte lidhje të drejtpërdrejtë midis këtyre pretendimeve 
dhe Nenit 9. Edhe duke menduar se një lidhje e tillë ekzistonte, ankuesit nuk kishin 
arritur ta demonstronin ekzistencën e saj në aspektin praktik, për aq sa ata ishin në 
gjendje të vëzhgonin lirisht praktikat e tyre fetare në cemevis. Në lidhje me këtë, Qeveria 
përsëriti qëndrimin e tyre se nuk kishte pasur ndërhyrje në ushtrimin e të drejtave të tyre 
nga aplikantët sipas Nenit 9 të Konventës dhe se Neni 14 për këtë arsye nuk ishte i 
zbatueshëm.

146. Në pretendimet e Qeverisë, krahasimi i bërë nga aplikantët në aplikimin e tyre ndërmjet 
“besimit Alevi” dhe “degës sunnite të Islamit” ishte në çdo rast i gabuar dhe ishte e 
papërshtatshme për të vlerësuar përgjegjësinë e RAD-it në bazë të atij krahasimi, degët 
teologjike dhe nën-degët Sufi nuk binin në të njëjtën kategori.

147. Duke iu referuar mendimit të përgatitur nga shtatë akademikë (shih paragrafin 44 më 
lart) dhe duke argumentuar mbi definicionin e akademikëve të termit “sunitë”, Qeveria 
pohoi se ishte teknikisht e pamundur të shihje besimin Alevi si një shkollë teologjike e 
mendimit Mezhep) dhe se për këtë arsye ishte e papërshtatshme të krahasoheshin aleizmi 
dhe sunizmi. Sipas mendimit të Qeverisë, kërkuesit nuk ishin nënshtruar diskriminimit 
për shkak të fesë së tyre; ata nuk ishin trajtuar në mënyr më të disfavorshme se qytetarët 
muslimanë në një situatë të krahasueshme, domethënë anëtarët e urdhrave fetarë të 
Qadirit dhe Mevlevi ose ndjekësit e urdhrave të tjerë fetarë që adoptonin praktikat fetare 
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sufiste dhe mistike. Ende duke iu referuar mendimit të lartpërmendur, Qeveria theksoi 
se sipas klasifikimit të përgjithshëm të pranuar nga akademikët fetarë, grupet fetare 
përbëheshin nga tre struktura kryesore, përkatësisht fetë, sektet dhe grupet mistike. Ata 
shtuan se, në shoqëritë muslimane, mendimi Sufi dhe praktikat binin në kategorinë e 
tretë.

148. Qeveria më tej pohoi se Republika e Turqisë ishte një shtet laik e cila vëzhgonte të 
drejtat e njeriut dhe kushtetuta e së cilës i garantonte të drejtën për lirinë e fesë dhe 
ndërgjegjes. Në pajtim me Nenin 136 të Kushtetutës, RAD ishte pjesë e administratës 
së përgjithshme dhe kryente funksionet që i ishin caktuar sipas ligjit të posaçëm me të 
cilin qeveriseshin, në përputhje me parimin e sekularizmit, ndërkohë që mbeteshin të 
shkëputura nga të gjitha pikëpamjet politike ose ide dhe me qëllim të promovimit të 
solidaritetit dhe bashkimit kombëtar. RAD kryen detyrat e tij në bazë, në veçanti, të 
kuptimit të përbashkët dhe objektiv të Islamit. Kur vjen puna për të informuar publikun 
për besimet islame, lutjet dhe parimet morale, RAD kreu përgjegjësinë e tij jo duke iu 
referuar preferencave fetare apo traditave të një feje të caktuar ose një grupi apo rendi të 
caktuar fetar, por duke u referuar, ndër të tjera, në burimet e fesë myslimane të pranuara 
nga të gjithë muslimanët. Sipas RAD-it, këto tradita dhe burime ishin universale dhe të 
përjetshme.

149. Qeveria kundërshtoi pohimin e ankuesve se RAD përfaqësonte interpretimin Sunni-
Hanefi të Islamit dhe e bazoi shërbimin e saj fetar në këtë kuptim. RAD-i nuk bëri 
diskriminim në mes të qytetarëve në bazë të përkatësisë së tyre fetare dhe ofroi shërbime 
për xhamitë që ndodheshin në zonat e banuara me banorë të besimeve Alevi, Shafii dhe 
Shiite/Jafari.

150. Qeveria shtoi se Akti i Departamentit për Çështjet Fetare (Krijimi dhe Funksionet) 
ishte ndryshuar më 1 korrik 2010. Autoriteti konsultativ i RAD-it ishte Këshilli i Lartë i 
Çështjeve Fetare. Sipas nenit 5 (c) të Ligjit, Këshilli i Lartë ishte përgjegjës, ndër të tjera, 
për të analizuar interpretimet e ndryshme fetare, grupet socio-fetare dhe grupet kulturore 
dhe fetare si në Turqi ashtu edhe jashtë vendit dhe për kryerjen e studimeve mbi këto 
çështje, Ndërmarrjen e konsultimeve dhe organizimin e takimeve dhe konferencave. 
Sipas seksionit 7 (10) (a) të Ligjit, RAD ishte përgjegjës për organizimin e aktiviteteve 
që kanë të bëjnë me interpretimet e ndryshme fetare, grupet socio-fetare dhe grupet 
tradicionale kulturore dhe fetare që i përmbahen besimit musliman. Në parashtresën e 
Qeverisë, ndryshimet në fjalë treguan qartë se RAD nuk përfaqësonte thjesht pasuesit e 
besimit sunnit Hanafit ose kryen aktivitete që lidhen me atë besim.

151. Qeveria më tej theksoi se dispozitat kushtetuese dhe legjislative nuk parashohin ndonjë 
masë në lidhje me institucionet e traditës sufiste ose mistike siç janë manastiret e 
Dervishëve (dergah), ose praktikat fetare dhe konventat dhe rregullat mistike të asaj 
tradite, të tilla si semah dhe cems.

152. RAD rekrutoi stafin e tij në përputhje me Ligjin e Shërbimit Civil (Ligji nr. 657) dhe në 
bazë të kombësisë. Rrjedhimisht, asnjë kandidat nuk u dha trajtim preferencial në bazë 
të anëtarësisë së tyre në një grup fetar.

153. Për më tepër, nuk është bërë asnjë parashikim në buxhetin për ndërtimin, mirëmbajtjen 
dhe rinovimin e xhamive. Detyra e RAD-it konsistoi në autorizimin e xhamive të 
ndërtuara nga qytetarët ose personat juridikë për të vepruar si vende kulti, duke 
inspektuar ato vende, duke administruar ato dhe duke u caktuar atyre funksione fetare. 

154. Së fundmi, Qeveria parashtroi se Shteteve duhet t’u lejohet një kufi vlerësimi në 
përcaktimin nëse dhe deri në çfarë mase dallimet mes situatave të ngjashme justifikojnë 
një ndryshim në trajtim.



754

B. Vlerësimi i Gjykatës

1. Parime të përgjithshme
155. Gjykata rithekson që Neni 14 plotëson dispozitat e tjera substanciale të Konventës dhe 

Protokollet e saj. Nuk ka ekzistencë të pavarur, pasi ajo ka efekt vetëm në lidhje me 
“gëzimin e të drejtave dhe lirive” të mbrojtura nga këto dispozita. Megjithëse zbatimi i 
Nenit 14 nuk nënkupton shkelje të këtyre dispozitave dhe në këtë masë është autonome, 
nuk mund të ketë vend për aplikimin e saj, përveç nëse faktet në fjalë bien brenda një ose 
më shumë prej këtyre të fundit (Shih, mes shumë ndër të tjera, Abdulaziz, Cabales dhe 
Balkandali k. Mbretërisë së Bashkuar, 28 maj 1985, § 71, Seria A 94, X dhe të tjerët k. 
Austrisë [DhM], nr. 19010/07, § 94 , GJEDNJ 2013, Vallianatos dhe të tjerët k. Greqisë 
[DhM], nr.29381/09 dhe 32684/09, § 72, GJEDNJ 2013 (ekstrakte) dhe Hämäläinen k. 
Finlandës [GC], numër 37359/09, § 107, KEDNJ 2014).

156. Sipas jurisprudencës së vendosur të Gjykatës, në mënyrë që çështja të konsiderohet 
në bazë të Nenit 14, duhet të ketë një ndryshim në trajtimin e personave në situata 
të ngjashme përkatëse. Një ndryshim i tillë i trajtimit është diskriminues nëse nuk 
ka ndonjë justifikim objektiv dhe të arsyeshëm; Me fjalë të tjera, nëse nuk ndjek një 
qëllim legjitim ose nëse nuk ka një marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit 
midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që kërkohet të realizohet. Shtetet Kontraktuese 
gëzojnë një masë të caktuar vlerësimi në vlerësimin nëse dhe në çfarë mase dallimet në 
situata të ngjashme të ngjashme justifikojnë një ndryshim në trajtim (shih X dhe të tjerët, 
cituar më lart, § 98, Vallianatos dhe të tjerët, cituar më lart, § 76, dhe Hämäläinen, cituar 
më lart, § 108).

157. Gjykata rithekson që një politikë ose masë e përgjithshme që ka efekte paragjykuese 
në mënyrë joproporcionale në një grup të caktuar mund të konsiderohet diskriminuese 
edhe kur nuk ka për qëllim specifikisht atë grup (shih D.H. dhe të tjerët k. Republikës 
Çeke [DhM] nr. 57325/00, § 175, ECHR 2007 IV, Kurić dhe të tjerët k. Sllovenisë [GC], 
nr.26828/06, § 388, ECHR 2012 (ekstrakte) dhe S.A.S., cituar më lart, § 161). 

158. Gjykata më tej përsërit se ndalimi i diskriminimit i përfshirë në Nenin 14 shtrihet përtej 
gëzimit të të drejtave dhe lirive që Konventa dhe protokollet e saj kërkojnë nga një 
shtet që të garantojë. Ai zbatohet edhe për ato të drejta shtesë, që përfshihen në fushën 
e përgjithshme të çdo Neni të Konventës, për të cilën Shteti ka vendosur vullnetarisht 
të ofrojë. Ky parim është i mirë përcaktuar në praktikën gjyqësore të Gjykatës (shih 
Rastin “në lidhje me aspekte të caktuara të ligjeve mbi përdorimin e gjuhëve në arsim 
në Belgjikë” (meritat), 23 korrik 1968, f. 34, § 9, Seria A 65731/01 dhe 65900/01, § 
40, KEDNJ 2005-X, E.B. k. Francës [DhM], nr.4546/6, GJEDNJ-së, nr.6, Stec dhe të 
tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar (vendim) [GC] 02, § 48, 22 janar 2008, dhe X dhe të 
tjerët, cituar më lart, § 135). Nëse shteti ka tejkaluar detyrimet e tij dhe ka krijuar të 
drejta shtesë që i përkasin fushës më të gjerë të të drejtave të garantuara nga çdo nen i 
Konventës, nuk mundet në zbatimin e këtyre të drejtave të marrin masa diskriminuese 
në kuptim të Nenit 14 (shih, mutatis mutandis, X dhe të tjerët, të cituar më lart, § 135, 
Savez crkava “Riječ života” dhe të tjerët k. Kroacisë, nr 7798/08, § 58, 9 dhjetor 2010, 
dhe Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı, cituar më lart, § 48).

159. Sa i përket barrës së provës në lidhje me këtë, Gjykata më parë ka theksuar se sapo një 
aplikant të ketë vendosur një dallim në trajtim, është detyrë për Qeverinë të tregojë se 
ajo ishte e justifikuar (shih D.H. dhe të tjerët, cituar më lart, § 177 dhe Kurić dhe të 
tjerët, përmendur më lart, § 389).

160. Për më tepër, vetëm dallimet në trajtim bazuar në një karakteristikë të identifikueshme, 
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ose “statusi”, janë të afta të arrijnë në diskriminim në kuptim të Nenit 14 (shih Carson 
dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar [DhM], nr 42184/05, 61, KEDNJ 2010). 
“Feja” përmendet në mënyrë të veçantë në tekstin e Nenit 14 si një bazë e ndaluar e 
diskriminimit (shih Eëeida dhe të tjerët, cituar më lart, § 86, dhe Cumhuriyetçi Eğitim 
ve Kültür Merkezi Vakfı, cituar më lart, § 42).
2. Qasjet e Gjykatës në çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërmjet Shtetit dhe 

komuniteteve fetare
161. Për qëllimet e rastit konkret, Gjykata gjithashtu i referohet praktikës së saj gjyqësore 

lidhur me marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare.
162. Ajo vëren në fillim se, siç u tha më parë (shih paragrafin 112 më lart), ku çështjet 

në lidhje me marrëdhëniet midis shtetit dhe feve janë në rrezik, roli i politikëbërësit 
të brendshëm duhet t’i jepet peshë e veçantë, pasi nuk ekziston asnjë model i vetëm 
Evropian që rregullon marrëdhëniet midis shtetit dhe bashkësive fetare. Shtetet kanë 
një kufi të caktuar vlerësimi në zgjedhjen e formave të bashkëpunimit me bashkësitë 
e ndryshme fetare. E njëjta gjë vlen edhe për rregullimin e shërbimeve publike në një 
sferë të caktuar.

163. Gjykata vëren gjithashtu se marrëdhënia ndërmjet Shtetit dhe besimit shumicë mund 
të marrë forma të ndryshme në varësi të kontekstit. Megjithëse shumica e Shteteve 
Kontraktuese ndajnë Shtetin dhe Fenë, disa Shtete Kontraktuese kanë një sistem që 
bazohet në një fe shtetërore dhe që tashmë ekzistonte kur Konventa u hartua dhe kur 
shtetet e interesuara u bënë Palë në të (shih Ásatrúarfélagid k. Islandës, Nr. 22897/08, 
18 shtator 2012). Gjithashtu, Gjykata njohu se një model kushtetues i bazuar në parimin 
e laicizmit ishte gjithashtu në përputhje me vlerat që mbështesin Konventën (shih Leyla 
Şahin, cituar më lart, §§ 113-14 dhe Dogru k. Francës, nr. 27058/05, § 72, 4 dhjetor 
2008). Megjithatë, për të përmbushur kërkesat e Nenit 9, çdo sistem duhet të përfshijë 
masa mbrojtëse specifike për lirinë e besimit të individit (shih, mutatis mutandis, Darby 
k. Suedisë, 23 tetor 1990, § 45, Seria A nr. 187).

164. Është e vërtetë se liria e fesë nuk i kërkon Shteteve Kontraktuese të krijojnë një kornizë 
të veçantë ligjore për t’u dhënë bashkësive fetare një status të veçantë që përfshin 
privilegje specifike. Megjithatë, një Shtet i cili ka krijuar një status të tillë jo vetëm që 
duhet të pajtohet me detyrën e tij të neutralitetit dhe paanësisë, por gjithashtu duhet të 
sigurojë që grupet fetare të kenë mundësi të drejta për të aplikuar për këtë status dhe 
që kriteret e vendosura të zbatohen në mënyrë jodiskriminuese (shih, mutatis mutandis, 
Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas dhe të tjerë, cituar më lart, § 92, Savez 
crkava “Riječ života” dhe të tjerë, cituar më lart, § 85, Ásatrúarfélagid, cituar më lart, § 
34, dhe Kisha e Jezu Krishtit të Mëvonshëm -Day Saints k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
7552/09, § 34, 4 mars 2014).
3. Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen konkrete

165. Gjykata vëren në fillim se nuk ka diskutuim në rastin konkret që faktet e ankimuara bien 
brenda Nenit 9 të Konventës (shih paragrafin 68 më lart). Për më tepër, “feja” përmendet 
në mënyrë të veçantë në tekstin e Nenit 14 si një bazë e ndaluar e diskriminimit (shih 
Cumhuriyetçi Eğitim ve Kiltür Merkezi Vakfı, cituar më lart, § 42). Prandaj, kjo është 
qartazi një çështje që vjen brenda fushës së Nenit 14 të marrë në lidhje me Nenin 9. 
Prandaj, Neni 14 është i zbatueshëm për faktet e rastit (shih Cha’are Shalom Ve Tsedek, 
cituar më lart, § 87).
(a) Nëse ka pasur një ndryshim në trajtim ndërmjet personave në situata të 

ngjashme
166. Çështja e parë që duhet të shqyrtohet nga Gjykata është nëse ekziston një dallim në 
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trajtim në rastin aktual midis personave në situata të ngjashme. Gjykata vëren se palët 
nuk janë pajtuar në këtë pikë. Aplikantët në thelb e krahasuan situatën e tyre me atë të 
qytetarëve që përfitonin nga shërbimi publik fetar. Ata theksuan se në ligjin turk, nga ky 
shërbim publik kanë përfituar vetëm pasuesit e kuptimit të shumicës së Islamit, ndërsa 
qytetarët Alevi u privuan nga ky shërbim dhe nga statusi përkatës. Sipas mendimit të 
Qeverisë, krahasimi i bërë nga ankuesit midis besimit Alevi dhe degës sunnite të Islamit 
ishte i gabuar dhe gjendja e tyre duhet krahasuar me atë të qytetarëve që i përkisnin 
urdhrave Sufi (tarikat), të cilat binin në kategorinë e grupeve mistike (shih paragrafët 
43-44 më lart).

167. Gjykata në fillim mendon se, sa i përket nevojës së tyre për njohje ligjore dhe për një 
shërbim publik fetar që lidhet me besimin e tyre Alevi, aplikantët mund të pretendojnë 
të jenë në një situatë të krahasueshme me qytetarët e tjerë që kanë marrë njohje të tillë 
dhe përfitojnë nga shërbimi publik (shih, mutatis mutandis, Darby, cituar më lart, § 32). 
Shteti Turk ofron shërbime fetare që i përkasin fesë myslimane si një shërbim publik, 
në veçanti duke i dhënë asaj feje një status brenda administratës shtetërore. Gjykata 
Administrative vuri re se shërbimet e ofruara nga RAD ishin të disponueshme për të 
gjithë dhe se të gjithë qytetarët kishin të drejtë të përfitonin prej tyre në mënyrë të 
barabartë. Gjykata gjithashtu vë në dukje se në Turqi kuadri ligjor që rregullon shërbimet 
publike duhet të bazohet në parimin e neutralitetit të këtyre shërbimeve, që është një 
komponent i konceptit më të gjerë të shtetit laik (shih paragrafin 27 më lart).

168. Nga vetë natyra e tij, shërbimi publik fetar në fjalë përcaktohet nga besimet fetare të 
atyre që e përdorin atë, dhe në veçanti nga mënyra se si ata e perceptojnë dhe praktikojnë 
fenë e tyre. Megjithëse në teori të gjithë mund të përfitojnë nga shërbimi, në praktikë ai 
synon, para së gjithash, ndjekësit e kuptimit të Islamit të adoptuar nga RAD dhe jo tek 
ata që pajtohen me një kuptim të ndryshëm.

169. Gjykata vëren se, pavarësisht nga vendi që zë besimi Alevi në teologjinë myslimane, 
nuk ka dyshim se është një bindje fetare që ka rrënjë të thella në shoqërinë dhe historinë 
turke (shih Hasan dhe Eylem Zengin, cituar më lart, § 66) Dhe se ajo përfaqëson një 
komunitet të konsiderueshëm - për të cilin aplikantët i takojnë - i cili kryen ritet fetare 
në cemevis. Siç ka theksuar tashmë Gjykata (shih paragrafin 122 më lart) Alevis formon 
një bashkësi fetare e cila ka karakteristika dalluese në sfera të shumta duke përfshirë 
doktrinën teologjike, praktikat kryesore fetare, vendet e adhurimit dhe edukimit. Nevojat 
e ndjekësve të saj për sa i përket njohjes dhe ofrimit të një shërbimi publik fetar në lidhje 
me bashkësinë e tyre duket të krahasohen me nevojat e atyre për të cilët shërbimet 
fetare konsiderohen si shërbim publik. Aplikantët, si Alevis, janë prandaj në një situatë 
të krahasueshme me përfituesit e shërbimit publik fetar të ofruar nga RAD.

170. Gjykata vëren se e drejta e lirisë së fesë e mbrojtur nga Neni 9 përfshin lirinë, në 
bashkësinë me të tjerët dhe në publik ose privat, për të manifestuar fenë e vet në besim, 
mësimdhënie, praktikë dhe respektim. Prandaj, aplikantët kanë marrë trajtim më pak të 
favorshëm sesa përfituesit e shërbimit publik fetar pavarësisht se janë në një situatë të 
krahasueshme. Prandaj, Gjykata duhet të shqyrtojë nëse ka ose jo një justifikim objektiv 
dhe të arsyeshëm për dallimin në trajtim.
(b) Nëse ka ndonjë justifikim objektiv dhe të arsyshëm për diferencën në trajtim

171. Gjykata vëren se në Turqi njohja ligjore sjell përparësi të konsiderueshme për emërtimet 
fetare dhe padyshim lehtëson ushtrimin e së drejtës për lirinë e fesë. Një nga aspektet 
më të rëndësishme të atij statusi është padyshim mundësia për të përfituar nga shërbimet 
fetare të ofruara në formën e një shërbimi publik. Në lidhje me këtë, shërbimet fetare të 
siguruara në lidhje me fenë myslimane në Turqi, siç kuptohen nga RAD konsiderohen 
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si një shërbim publik dhe fonde të konsiderueshme nga buxheti i Shtetit i janë ndarë 
RAD-it, i cili është pjesë e administratës shtetërore. Këto fonde i mundësojnë RAD-it 
të rekrutojë dhe menaxhojë një numër të madh të funksionarëve fetarë dhe të kryejë 
një sërë aktivitetesh fetare që kanë të bëjnë me fenë myslimane. Prandaj, kjo fe thuajse 
tërësisht subvencionohet nga shteti.

172. Megjithatë, edhe pse situata e tyre është e krahasueshme me atë të shtetasve të tjerë 
në lidhje me nevojën e tyre për njohjen ligjore dhe ofrimin e shërbimit publik fetar 
përkatës, aplikantët janë pothuajse tërësisht të privuar nga një status i krahasueshëm 
dhe nga përparësitë e shumta që merren me këtë status Themeli se besimi i tyre është 
klasifikuar si një “urdhër Sufi” nga autoritetet kombëtare.

173. Siç theksoi Gjykata në shqyrtimin e çështjes nga pikëpamja e Nenit 9 (paragrafët 120-
124 më lart), ky vlerësim nga autoritetet kombëtare ngre çështje serioze në lidhje me 
detyrën e shtetit për neutralitet dhe paanësi ndaj besimit Alevi. Prandaj, qëndrimi i 
autoriteteve kërkon një shqyrtim të veçantë nga ana e Gjykatës në dritën e detyrimeve të 
shtetit që rrjedhin nga Neni 14 i Konventës së marrë në lidhje me Nenin 9 (shih, mutatis 
mutandis, Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas dhe të tjerët, përmendur më lart, 
§ 97, dhe Savez crkava “Riječ života” dhe të tjerë, cituar më lart, § 87), me qëllim që 
të përcaktohet nëse kjo ndryshim në trajtim ka ndjekur një qëllim legjitim dhe ishte 
proporcional me atë qëllim.

174. Në lidhje me këtë duhet të theksohet se në vendimin e saj të datës 4 korrik 2007, Gjykata 
Administrative pranoi se besimi Alevi nuk përfitonte nga shërbimi publik. Si arsyetim 
për këtë ndryshim në trajtim, vërejti, në veçanti, që nëse shteti do t’i përgjigjej të gjitha 
pritshmërive dhe kërkesave të grupeve fetare duke ofruar një shërbim publik, kjo mund 
të nxiste një debat rreth mënyrës në të cilën shërbimi publik fetar ishte dhënë nga 
RAD. Gjithashtu, do të kishte rrezik të shkelte parimet e sekularizmit duke përplasur 
baraspeshën midis vendosjes së rregullit fetare dhe legjislative dhe duke kufizuar 
ushtrimin e së drejtës për lirinë e fesë (shih paragrafin 14 më lart). Në vëzhgimet e tyre, 
Qeveria e mbështeti këtë argument. Në të shumtën e rasteve, si gjykatat e brendshme ata 
theksuan shqetësimin për ruajtjen e natyrës sekulare të shtetit turk, i cili nga ana e tij u 
themelua në premisën që RAD-i ofroi një shërbim publik fetar mbi një bazë mbi-fetare 
dhe në përputhje me parimin e neutralitetit.

175. Gjykata e njeh rëndësinë e parimit të sekularizmit në rendin kushtetues Turk (shih 
paragrafin 117 më lart). Ajo gjithashtu vëren se, ndërsa ajo duhet të abstenojë, për aq 
sa është e mundur, nga shqiptimi për çështje me fakte thjesht historike, ajo mund të 
pranojë disa të vërteta historike të njohura dhe të bazojë arsyetimin e tyre mbi ta (shih 
Zhdanoka k. Letonisë [DhM] 58278/00, § 96, ECHR 2006 IV, dhe Miroļubovs dhe të 
tjerët, përmendur më lart, § 91). Në sferën e fesë, kur shqyrton pajtueshmërinë e një 
mase kombëtare me dispozitat e Konventës, Gjykata duhet të marrë parasysh kontekstin 
historik dhe tiparet e veçanta të fesë në fjalë (shih Miroļubovs dhe të tjerët, cituar më 
lart, § 81). Po kështu, një Shtet mund të ketë arsye të tjera të ligjshme për kufizimin 
e përshtatshmërisë për një sistem specifik për disa besime të caktuara fetare. Ajo 
gjithashtu, në disa rrethana, mund të bëjë dallime të justifikuara ndërmjet kategorive 
të ndryshme të bashkësive fetare ose të ofrojë forma të tjera të bashkëpunimit. Në këtë 
drejtim, materialet krahasuese të së drejtës (shih paragrafët 60-64 më lart) tregojnë 
se marrëdhënia midis shtetit dhe feve mund të marrë forma të ndryshme në varësi të 
kontekstit.

176. Megjithatë, parimi i proporcionalitetit nuk kërkon thjesht që masa e zgjedhur të jetë e 
përshtatshme në parim për arritjen e qëllimit të kërkuar. Duhet gjithashtu të tregohet se 
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është e nevojshme që, për të arritur këtë qëllim, të përjashtohen disa persona - në këtë 
rast disa bashkësi fetare - nga fushëveprimi i zbatimit të masës (shih, mutatis mutandis, 
X dhe të tjerët, përmendur më lart, § 140 dhe Vallianatos dhe të tjerët, përmendur më 
lart, § 85).

177. Megjithëse besimi Alevi përbën një bindje fetare që ka rrënjë të thella në shoqërinë dhe 
historinë turke dhe ka karakteristika dalluese, ajo nuk gëzon asnjë mbrojtje ligjore si 
një emërtim fetar: cemevis nuk njihen si vende kulti, udhëheqësit fetarë nuk kanë status 
ligjor dhe ndjekësit e tij nuk gëzojnë asnjë nga përfitimet e shërbimit publik fetar (përsa 
i përket çështjeve të lidhura me sistemin e arsimit të shtetit të paditur, shih paragrafin 
129 më lart).

178. Sipas vlerësimit së Gjykatës, duke dështuar të marrë parasysh nevojat specifike të 
komunitetit Alevi, shteti i paditur ka kufizuar në mënyrë të konsiderueshme shtrirjen 
e pluralizmit, për aq sa qëndrimi i saj është i papajtueshëm me detyrën e tij për të 
ruajtur pluralizmin e vërtetë fetar që karakterizon një shoqëri demokratike, duke mbetur 
neutrale dhe e paanshme në bazë të kritereve objektive. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren 
se pluralizmi ndërtohet gjithashtu në njohjen e vërtetë dhe respektin për diversitetin 
dhe dinamikën e traditave kulturore, identiteteve dhe bindjeve fetare. Bashkëveprimi 
harmonik i personave dhe grupeve me identitete të ndryshme është thelbësor për arritjen 
e kohezionit social (shih paragrafin 109 më lart).

179. Gjykata vëren se argumenti kryesor i mbështetur nga Qeveria si arsyetim për këtë 
ndryshim në trajtim bazohet në një debat teologjik lidhur me vendin e besimit Alevi 
brenda fesë myslimane. Gjykata tashmë i është përgjigjur këtij argumenti duke gjetur se 
një qasje e tillë është në kundërshtim me detyrën e shtetit për neutralitet dhe paanësi ndaj 
feve (shih paragrafët 120-124 më lart) dhe tejkalon qartë kufirin e vlerësimit të Shtetit 
në zgjedhjen e formave të bashkëpunimit me besime të ndryshme (shih paragrafin 132 
më lart).

180. Në veçanti, Gjykata nuk mund të vërejë çekuilibrin e dukshëm midis situatës së 
kërkuesve dhe atij të personave që përfitojnë nga shërbimi publik fetar. Jo vetëm që 
komuniteti Alevi konsiderohet si një “urdhër Sufi (tarikat)” dhe i nënshtrohet një regjimi 
ligjor që përfshin kufizime të shumta dhe të rëndësishme (shih paragrafët 126 deri 127 
më lart), por anëtarëve të bashkësisë u mohohet gjithashtu edhe përfitimi i shërbimit 
publik fetar. Ndërsa feja muslimane në Turqi siç kuptohet nga RAD pothuajse tërësisht 
subvencionohet nga shteti, praktikisht asnjë nga shërbimet publike fetare - me përjashtim 
të disa studimeve mbi interpretimet e ndryshme fetare dhe caktimin e përkohshëm të 
funksionarëve fetarë për periudha të caktuara - përfitojnë komuniteti Alevi si i tillë, dhe 
karakteristikat e tij specifike janë pothuajse tërësisht të neglizhuara në këtë drejtim. Për 
më tepër, ligji turk nuk parashikon ndonjë masë kompensuese që mund të korrigjojë këtë 
mospërputhje të theksuar.

181. Në lidhje me këtë, Gjykata përsërit se parimi i proporcionalitetit kërkon që masa e 
zgjedhur të jetë e përshtatshme në parim për arritjen e qëllimit të kërkuar. Megjithatë, 
në rastin në fjalë nuk arrin të kuptojë se pse ruajtja e natyrës laike të shtetit - qëllimi 
legjitim i thirrur nga gjykatat kombëtare - duhet të kërkojë mohimin e natyrës fetare të 
besimit Alevi dhe përjashtimin pothuajse tërësisht nga përfitimet e shërbimi publik fetar.

182. Në dritën e konstatimeve të saj sipas Nenit 9 të Konventës (shih, në veçanti, paragrafi 
130 më lart), Gjykata gjithashtu dyshon nëse sistemi turk përcakton qartë statusin ligjor 
të besimeve fetare, dhe veçanërisht atë të besimit Alevi. Shqyrtimi i çështjes në fjalë 
tregon në mënyrë të veçantë se komuniteti Alevi është i privuar nga mbrojtja ligjore që 
do të lejonte që ajo të gëzonte në mënyrë efektive të drejtën e saj për lirinë e fesë (shih 
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paragrafin 135 më lart). Për më tepër, regjimi ligjor që rregullon besimet fetare në Turqi 
duket se ka kritere neutrale dhe është pothuajse i paarritshëm për besimin Alevi, pasi 
nuk ofron masa mbrojtëse që të sigurojnë që ajo të mos bëhet burim i diskriminimit de 
jure dhe de facto ndaj pasuesve të feve ose bindjeve të tjera (shih paragrafët 29 34 më 
lart). Në një shoqëri demokratike të bazuar në parimet e pluralizmit dhe respektit për 
diversitetin kulturor, çdo ndryshim në bazë të fesë ose bindjeve kërkon arsye bindëse 
për tu justifikuar. Në këtë drejtim duhet të kihet parasysh se një qëndrim i pafavorshëm 
dhe një dallim i pajustifikuar në trajtimin në lidhje me një besim të caktuar mund të 
ketë pasoja të konsiderueshme në ushtrimin e lirisë fetare të pasuesve të saj (shih, në 
të njëjtin efekt, paragrafi 42 i “Udhëzimet e Përbashkëta mbi Personalitetin Ligjor të 
Komuniteteve Fetare ose Besimit”, paragrafi 55 më lart).

183. Gjykata thekson se detyra e saj në rastin në fjalë nuk është të konstatojë nëse kërkesat e 
parashtruara nga aplikuesit duhet ose nuk duhet të ishin dhënë, veçanërisht pasi ato lidhen 
me një numër të madh sferash. Për më tepër, nuk është vendi i Gjykatës që t’i imponojë 
Shtetit të paditur një formë të veçantë të bashkëpunimit me bashkësitë e ndryshme fetare. 
Siç është thënë tashmë (shih paragrafin 162 më lart), nuk ka dyshim se shtetet gëzojnë 
një kufi vlerësimi në zgjedhjen e formave të bashkëpunimit me bashkësitë e ndryshme 
fetare. Megjithatë, cilido formë është zgjedhur, shteti ka për detyrë që të vendos kritere 
objektive dhe jodiskriminuese në mënyrë që komunitetet fetare që dëshirojnë të kenë 
mundësi të drejta për të aplikuar për një status që i jep përparësi specifike besimeve 
fetare (shih, mutatis mutandis Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı, cituar më 
sipër, § 49; shih paragrafin 40 të “Udhëzimeve të Përbashkëta mbi Personalitetin Ligjor 
të Bashkësive Fetare ose Besimit”, paragrafi 55 më lart).

184. Duke pasur parasysh të gjitha konsideratat e parashtruara më lart - ekzistenca e një 
komuniteti Alevi me rrënjë të thella në shoqërinë dhe historinë turke, rëndësinë që 
ky komunitet të njihet ligjërisht, paaftësinë e qeverisë për të justifikuar çekuilibrin e 
dukshëm ndërmjet statusit të dhënë në shumicën në Kuptimi i Islamit, në formën e një 
shërbimi publik fetar dhe përjashtimi pothuajse i bllokuar i komunitetit Alevi nga ai 
shërbim, si dhe mungesa e masave kompensuese - zgjedhja e bërë nga Shteti i paditur 
duket se është dukshëm joproporcionale me qëllimi i dëshiruar.

185. Në përfundim, dallimi në trajtim ndaj aplikantëve, si Alevis, nuk ka arsyetim objektiv 
dhe të arsyeshëm. Prandaj, ka pasur një shkelje të Nenit 14 të Konventës të marrë në 
lidhje me Nenin 9.

IV. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

186. Neni 41 i Konventës parashikon: 
“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.”

A. Dëmi

187. Ankuesit e mbajtën kërkesën e tyre fillestare të paraqitur fillimisht para Dhomës dhe 
kërkuan 50,000 euro secili në lidhje me dëmin jopasuror.

188. Qeveria i kundërshtoi këto pretendime.
189. Gjykata, duke pasur parasysh rrethanat e veçanta të rastit, konsideron se konstatimet e 
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një shkelje të Nenit 9 të Konventës dhe të Nenit 14 të marrë në lidhje me Nenin 9 mund 
të konsiderohen si një shpërblim mjaftueshëm i drejtë në këtë drejtim. Prandaj nuk jep 
asnjë dëm nën këtë drejtim.

B. Kostot dhe shpenzimet

190. Aplikantët paraqitën një kërkesë të pakontestuar për shpenzimet e udhëtimit dhe 
shpenzimet e tjera të shkaktuara nga gjashtë avokatët e tyre për të marrë pjesë në 
seancën e Dhomës së Madhe. Ata paraqitën fatura në lidhje me shpenzimet e jetesës së 
zotit Dooan dhe çmimet e biletave të avjonëve të pesë avokatëve.

191. Qeveria i kundërshtoi këto pretendime. 
192. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një aplikant ka të drejtën e rimbursimit të kostove 

dhe shpenzimeve vetëm për aq sa është provuar se këto ishin në të vërteta dhe të 
domosdoshme dhe ishin të arsyeshme për sasinë e kryer. Domethënë, aplikanti duhet t’i 
ketë paguar ato ose të jetë i detyruar t’i paguajë ato, në pajtim me një detyrim ligjor ose 
kontraktual dhe ato duhet të kenë qenë të pashmangshme për të parandaluar shkeljen e 
gjetur ose për të marrë dëmshpërblim. Gjykata kërkoi faturat e hollësishme dhe faturat 
të cilat janë mjaft të detajuara për të mundësuar përcaktimin se deri në çfarë mase janë 
përmbushur kërkesat e lartpërmendura (shih Maktouf dhe Damjanoviq k. Bosnjë dhe 
Hercegovinës [DhM], nr. 2312/08 dhe 34179/08, § 94, ECHR 2013 (ekstraktet)). Në 
rastin në fjalë, Gjykata vëren se fatura në lidhje me shpenzimet e jetesës së ankuesve 
dhe avokatit të tyre nuk mundësojnë që të bëhet llogaritja e saktë e shpenzimeve të bëra. 
Duke pasur parasysh dokumentet që posedojnë dhe jurisprudencën e saj, e konsideron 
të arsyeshme të japë një shumë prej 3,000 euro për aplikuesit bashkërisht për të mbuluar 
shpenzimet e ndryshme.

B. Fitimi i munguar

193. Gjykata e konsideron të përshtatshme që norma e fitimit të munguar duhet të bazohet në 
normën e kreditimit marxhinal të Bankës Qendrore Evropiane, në të cilën duhet shtuar 
tre pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, 

1.  E deklaron, unanimisht, aplikimin të pranushëm; 
2.  Mban, me 12 vota kundër 5, se ka pasur shkelje të Nenit 9 të Konventës;
3.  Mban, me 16 vota kundër 1, se ka pasur shkelje të nenit 14 të Konventës në lidhje me 

Nenin 9;
4.  Mban, unanimisht, konstatimet e shkeljes në vetëvetë, përbëjnë një shpërblim të drejtë 

në lidhje me çdo dëm jopasuror të pretenduar nga aplikantët;
5.  Mban, me 16 vota kundër 1, 

(a)  se shteti i paditur duhet të paguajë bashkërisht ankuesit, brenda tre muajve, 3,000 
euro (tre mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e ngarkueshme për aplikantët, 
në lidhje me kostot dhe shpenzimet, të konvertohet në monedhën kombëtare të 
shtetit të paditur në normën e aplikueshme në datën e shlyerjes;

(b)  që nga skadimi i tre muajve të mësipërm deri në shlyerje, interesi i thjeshtë do të 
paguhet mbi shumën e mësipërme me një normë të barabartë me normën e intertesit 
marxhinal të Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së parazgjedhur plus tre 
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pikë përqindjeje;
6.  Nuk pranon, unanimisht, pjesën tjetër të pretendimeve të aplikantëve për shpërblim të 

drejtë; 

Bërë në gjuhën angleze dhe në frëngjisht dhe u shpall në seancën dëgjimore publike në 
ndërtesën e të drejtave të njeriut, Strasburg, më 26 prill 2016, në pajtim me rregullën 77 §§ 2 
dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.

Johan Calleëaert              Guido Raimondi
Sekretar i Regjistrit           President

Në pajtim me Nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
opinionet e mëposhtme i janë bashkëngjitur këtij vendimi:

(a) mendimin e përbashkët pjesërisht kundër dhe pjesërisht paralel i Gjykatësve 
Villiger, Keller dhe Kjølbro; 

(b)  mendimin e kundër të gjykatësit Silvis; 
(c)  mendim kundër të gjykatësit Vehabović; 
(d)  deklaratën e gjykatësit Spano.

MENDIMIN E PËRBASHKËT PJESËRISHT KUNDËR DHE PJESËRISHT 
PARALEL I GJYKATËSVE VILLIGER, KELLER DHE KJØLBRO

1.  Ndryshe nga shumica e Gjykatës, ne votuam kundër gjetjes së një shkelje të Nenit 9 të 
Konventës. Në të njëjtën kohë, si shumica, ne votuam në favor të gjetjes së një shkelje të 
Nenit 14 të lexuar në lidhje me Nenin 9 të Konventës, megjithëse në baza më të ngushta 
në krahasim me arsyetimin e shumicës së Gjykatës. Prandaj, ne do të shpjegojmë 
shkurtimisht qëndrimin tonë për të dyja çështjet.

Neni 9 i Konventës

2.  Nga kërkesa e shterimit të mjeteve juridike vendase (Neni 35 i Konventës), duhet të 
parashtrohet ankesë në Gjykatë, të paktën në thelb, tek autoritetet kompetente vendase, 
duke u dhënë kështu mundësinë për të korrigjuar shkeljen e supozuar së pari (shih 
Vučković dhe të tjerët k. Serbisë (kundërshtimi paraprak), [DhM], Nr.17153/11 dhe 29 
të tjerë, §§ 70-72, 25 mars 2014). Nga kjo rrjedh se - në përgjithësi - ankesat e bëra para 
autoriteteve vendore dhe ato të bëra para Gjykatës duhet të jenë të njëjta.

3.  Pretendimet e aplikantëve të paraqitura tek autoritetet vendore administrative dhe 
gjyqësore ishin të qarta. Ata dëshironin (1) t’u sigurohej një shërbim publik fetar nga 
RAD që ishte efektiv dhe i dobishëm për ta si Alevis, (2) njohja e cemevis e tyre si 
“vende adhurimi” me avantazhet shoqëruese, (3) punësimi e udhëheqësve të tyre fetarë 
si nëpunës civilë nga RAD dhe (4) shpërndarjen e fondeve nga buxheti i përgjithshëm 
për financimin e aktiviteteve të tyre fetare (shih paragrafët 10 dhe 14 të vendimit).

4.  Këto kërkesa duhet të kenë qenë bazë për vlerësimin e Gjykatës së aplikimit. Rrjedhimisht, 
ankesa e aplikantëve nuk ka të bëjë me mungesën e një procedure për njohjen e besimit 
Alevi si një grup fetar ose emërtim. Një procedurë e tillë nuk ishte objekt ose qëllim i 
procedurës së brendshme dhe nuk do t’u jepte ankuesve, edhe në rast të njohjes, asnjë 
nga përfitimet e veçanta të kërkuara. As nuk është aplikimi për ndonjë problem apo 
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pasoja tjetër të adresuar nga Gjykata, por që nuk përfshihet në kërkesat specifike të 
paraqitura nga aplikantët tek autoritetet vendase (shih, për shembull, paragrafët 128 deri 
130 të vendimit).

5.  Duke ndryshuar fokusin e vlerësimit të Gjykatës nga kërkesat specifike të aplikantit (shih 
paragrafin 89 të aktgjykimit) në mungesën e një procedure për njohjen e besimeve fetare 
(shih paragrafët 115 dhe 116 të aktgjykimit), Gjykata, në vlerësimin tonë, duke u nisur 
nga thelbi i ankesës i paraqitur në Gjykatë. Kjo, sipas mendimit tonë, nuk përputhet mirë 
me parimin e shterimit të mjeteve juridike vendase si kusht për parashtrimin e ankesës 
në Gjykatë. 

6.  Shumica në mënyrë të përsëritur thekson se natyra fetare e besimit Alevi nuk është 
njohur nga autoritetet Turke (shih paragrafët 92, 95 dhe 115). Ne me respekt nuk 
pajtohemi. Nga vendimet e brendshme dalin qartë se natyra fetare e besimit Alevi është 
njohur. Në gjykimin e saj, Gjykata Administrative, duke iu referuar praktikës gjyqësore 
të Gjykatës (Hasan dhe Eylem Zengin k. Turqisë, Nr. 1448/04, 9 tetor 2007), deklaroi se 
“Alevizmi është një grup serioz dhe koherent i besimeve dhe një interpretim i Islamit 
“dhe se” përgjithësisht pranohet që besimi Alevi gëzon mbrojtjen e ofruar nga Neni 9” 
(shih paragrafin 14 të aktgjykimit).

7.  Duke arritur në konkluzionin se kërkesa ka të bëjë me një shkelje të ndërhyrjes (më shumë 
sesa një detyrimi pozitiv), Gjykata mbështetet kryesisht në një linjë të jurisprudencës në 
lidhje me mungesën ose vonesën e njohjes nga autoritetet vendore të grupeve fetare, në 
rastet ku kjo ka pasoja të rëndësishme negative për grupin fetar në fjalë (shih paragrafin 
94 të aktgjykimit). Megjithatë, sipas pikëpamjes sonë, kërkesa e tanishme dallon qartë 
nga rastet e mbështetura nga shumica, të cilat nuk mbështesin në mënyrë të mjaftueshme 
përfundimin se ka pasur ndërhyrje në të drejtat e ankuesve sipas Nenit 9 të Konventës.

8.  Kështu, rasti i Kishës Metropolitane të Besarabisë dhe të Tjerëve k. Moldavisë (Nr. 
45701/99, § 105, GJEDNJ 2001 XII) ka të bëjë me një situatë ku kisha kërkuese, pa 
njohje zyrtare si një fe sipas ligjit vendas, nuk mund të vepronte si një kishë, në veçanti 
për shkak se priftërinjtë e tij nuk kishin të drejtë të kryejnë shërbim hyjnor dhe anëtarët 
e saj nuk mund të takoheshin për të praktikuar fenë e tyre dhe për shkak se, pasi nuk 
kishte personalitet juridik, nuk kishte të drejtën e mbrojtjes gjyqësore të pasurive të saj. 
Gjithashtu, në Degën e Moskës të Ushtrisë së Shpëtimit k. Rusisë (Nr. 72881/01, § 74, 
GJEDNJ 2006 XI), organizata fetare kërkuese, pasi u detyrua të ndryshonte statutin 
e saj, u përball me një situatë ku regjistrimi i ndryshimet u refuzuan nga autoritetet 
shtetërore, me rezultat që ajo humbi statusin e tij ligjor. Për më tepër, sipas ligjit të 
brendshëm, mungesa e statusit juridik të një shoqërie fetare e kufizoi aftësinë e saj 
për të ushtruar gjithë spektrin e aktiviteteve fetare. Në mënyrë të ngjashme, rasti i 
Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas dhe të tjerët k. Austrisë (Nr. 40825/98, §§ 
79-80, 31 korrik 2008) kishte të bënte me dështimin e zgjatur të dhënies së personalitetit 
juridik shoqërisë fetare të kërkuesit sipas ligjit të brendshëm. 

9. Sipas mendimit tonë, rastet e mësipërme (si dhe rastet e tjera të përmendura nga shumica 
në paragrafin 94 të aktgjykimit) dallohen qartë nga kërkesa e tanishme.

10.  Siç u tha, pyetja kryesore për t’u përgjigjur është nëse aplikimi duhet të ishte vlerësuar si 
një çështje ndërhyrjeje që duhet të justifikohet ose si çështje e detyrimeve pozitive. Siç 
u tha më parë, procedurat e brendshme nuk kanë të bëjnë me mungesën e një procedure 
për marrjen e njohjes si një grup fetar, por për kërkesat specifike. Për më tepër, një 
procedurë për marrjen e njohjes nuk do të kishte në vetvete ndonjë kërkesë specifike të 
aplikantëve. Në këtë kontekst nuk mund të vëmë re se aplikantët kanë qenë në gjendje 
- dhe vazhdojnë të jenë në gjendje - të ushtrojnë aktivitetet e tyre fetare. Kështu, dalin 
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qartë nga faktet e rastit, si të paraqitura në Gjykatë se besimi Alevi ka qenë në ekzistencë 
për shumë vite dhe ka një numër të madh të pasuesve, të cilët janë në gjendje të takohen 
lirisht dhe të kryejnë aktivitetet dhe ritet e tyre fetare në cemevis, prej të cilave ka mijëra 
(shih, për shembull, paragrafët 35 deri 37 të aktgjykimit).

11.  Për më tepër, siç u theksua Gjykata Administrative në gjykimin e saj (shih paragrafin 
14 të aktgjykimit), aplikantët nuk përmendin ose nuk mbështeten në shembuj specifik 
që sugjerojnë se ato në ndonjë mënyrë janë penguar në ushtrimin e veprimtarive dhe 
ritet e tyre fetare në cemevis. Është e padiskutueshme që komuniteti Alevi, të cilit i 
përkasin aplikantët, mund të funksionojë pa u penguar si një bashkësi fetare dhe të 
praktikojë fenë e saj. Ajo mund të krijojë subjekte juridike në formën e fondacioneve 
dhe shoqatave dhe si e tillë mundet - dhe në praktikë - të ketë ndërtesa të nevojshme për 
aktivitetet e saj fetare. Si një bashkësi fetare, Alevi mundet - dhe të bëjë në praktikë - të 
ketë udhëheqës fetarë. Ata munden - dhe veprojnë në praktikë - të mësojnë parimet e 
besimit të tyre fetar, si dhe të takojnë dhe praktikojnë fenë e tyre. Për më tepër, natyra 
fetare e besimit Alevi - dhe mbrojtjet shoqëruese sipas Nenit 9 të Konventës -, siç u 
përmendën më parë, janë njohur qartë nga autoritetet vendase. 

12.  Shumica mbështetet në Ligjin Nr. 677 (shih paragrafët 123 dhe 126 të vendimit). Ne 
pranojmë se ky ligj, duke pasur parasysh përmbajtjen e tij, është problematik dhe ngre 
çështje serioze në lidhje me dispozitat e Konventës. Megjithatë, ligji dhe ndalesat e tij 
nuk janë aplikuar për aplikantët, as nuk pretendojnë ndryshe; Për më tepër, siç theksohet 
nga Qeveria, ligji nuk zbatohet më (shih paragrafin 84 të aktgjykimit). 

13.  Duke pasur parasysh faktet e rastit dhe situatën praktike të aplikantëve, ne e shohim 
problemin të themi se ka pasur ndërhyrje në të drejtat e tyre sipas Nenit 9 të Konventës. 
Si rrjedhojë, kërkesa duhet, sipas pikëpamjes sonë, të vlerësohet në lidhje me obligimet 
pozitive të Shtetit në Nenin 9 të Konventës. Gjatë paraqitjes së kërkesave të tyre specifike 
tek autoritetet vendase, aplikantët kërkuan një numër privilegjesh dhe përparësish nga 
shteti. Në përgjithësi, një grup fetar nuk mund të kërkojë një trajtim të veçantë nga 
autoritetet vendase. Nëse një grup fetar pretendon të drejtën për t’u trajtuar në të njëjtën 
mënyrë si grupet e tjera fetare, ankesa duhet të vlerësohet sipas Nenit 14 të lexuar në 
lidhje me Nenin 9 të Konventës (shih §§ 17 dhe vijim më poshtë). 

14.  Sipas pikëpamjes sonë, Neni 9 i Konventës nuk mund të interpretohet si detyrim pozitiv 
për një shtet që të sigurojë një grup fetar me shërbime fetare, të njohë vendet e tyre të 
adhurimit, të punësojë dhe të paguajë pagat e udhëheqësve fetarë të grupit dhe të ndajë 
fonde nga buxheti i përgjithshëm për të financuar tërësisht ose pjesërisht aktivitetet e 
grupit. Një interpretim i tillë i Nenit 9 të Konventës do të shkonte shumë larg. Prandaj, 
dhe duke pasur parasysh atë që aplikimi nuk ka të bëjë, ne kemi votuar kundër gjetjes së 
një shkelje të Nenit 9 të Konventës. 

Neni 14 i lexuar së bashku me Nenin 9 të Konventës 

15.  Ne votuam në favor të gjetjes së një shkelje të Nenit 14 të lexuar në lidhje me Nenin 9; 
megjithatë, e bëmë këtë në bazë të një qasjeje më të ngushtë dhe më të kufizuar sesa ajo 
e miratuar nga shumica.

16.  Pajtohemi plotësisht se faktet e rastit bien në kuadër të Nenit 9, duke e bërë kështu 
Nenin 14 të zbatueshëm. Është vendosur mirë në jurisprudencën e Gjykatës që kur 
Shtetet vendosin të japin të drejta ose privilegje që nuk kërkohen nga Konventa, ata 
duhet ta bëjnë këtë në përputhje me ndalimin e diskriminimit (shih, për shembull, 
jurisprudenca e cituar në paragrafin 158 të aktgjykimit). Për më tepër, dhënia e të 
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drejtave dhe privilegjeve të caktuara për grupet fetare mundet në disa situata të jetë aq 
e lidhur ngushtë dhe të ketë pasoja të tilla të rëndësishme, të drejtën për të manifestuar 
bindjet fetare dhe për të funksionuar si një bashkësi fetare, faktet e rastit të jenë brenda 
hapësirës të Nenit 9, duke e bërë kështu Nenin 14 të zbatueshëm (shih Cumhuriyetçi 
Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı k. Turqisë, Nr. 32093/10, § 41, 2 dhjetor 2014).

17. Dështimi i autoriteteve turke për të njohur besimin Alevi si fe, dhe rrjedhimisht dështimi 
për të njohur Alevi cemevis si “vende kulti” brenda kuptimit të legjislacionit të 
brendshëm, varet nga rrethanat specifike të rastit, përbën diskriminim në kundërshtim 
me Konventën.

18. Gjykata arriti këtë përfundim në vendimin Cumhuriyetçi Eğitim ve Kiltür Merkezi Vakfı, 
të përmendur më lart, në të cilin vlerësonte një situatë ku “vendet e kultit” brenda 
kuptimit të legjislacionit të brendshëm mund të përjashtoheshin nga pagimi i energjisë 
elektrike të përdorur brenda ambienteve. Sipas legjislacionit të brendshëm, xhamitë, 
kishat dhe sinagogat përfituan nga ky përjashtim. Megjithatë, për shkak të dështimit të 
autoriteteve vendase për të njohur besimin Alevi si fe dhe për të njohur Alevi cemevis 
si “vende kulti” brenda kuptimit të legjislacionit të brendshëm, cemevis, ndryshe nga 
xhamitë, kishat dhe sinagogat, përjashtuar nga përparësitë e parashikuara në ligjin e 
brendshëm. Sipas pikëpamjes së Gjykatës, kjo përbënte diskriminim në kundërshtim me 
Nenin 14 të lexuar në lidhje me Nenin 9 të Konventës. 

19.  Ne nuk shohim asnjë arsye për të larguar ose vënë në pikëpyetje vlerësimin e Gjykatës 
në Cumhuriyetçi Eğitim ve Kiltür Merkezi Vakfı. As në rastin e as në rastin në fjalë, 
Qeveria nuk dha një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm për dallimin në trajtimin midis 
besimit Alevi dhe feve të tjera ose grupeve fetare në lidhje me të drejtat dhe privilegjet 
e parashikuara në legjislacionin e brendshëm.

20.  Prandaj, nuk kemi pasur asnjë hezitim për të votuar në favor të gjetjes së shkeljes së 
Nenit 14 të lexuar në lidhje me Nenin 9 në rastin aktual. Sipas pikëpamjes sonë, Gjykata 
duhet ta ketë kufizuar vlerësimin e saj ndaj dallimit në trajtimin midis besimit Alevi 
dhe feve të tjera ose grupeve fetare në lidhje me të drejtat dhe privilegjet e parashikuara 
në legjislacionin e brendshëm. Megjithatë, në rastin në fjalë Gjykata miratoi një qasje 
shumë më të gjerë, në bazë të së cilës konstatoi një shkelje të Nenit 14 të lexuar në lidhje 
me Nenin 9. Duke vepruar kështu, ajo ndoqi qasjen tepër të gjerë që ajo kishte zbatuar 
tashmë në kontekst të Nenit 9 në këtë rast. 

21.  Në këtë aktgjykim Gjykata e krahason situatën e aplikantëve, si pasues të besimit Alevi, 
me atë të “përfituesve të shërbimit publik fetar të ofruar nga RAD” (shih paragrafët 166 
deri 170 të aktgjykimit). Duke vepruar kështu, nuk i kushton vëmendje të mjaftueshme 
faktit se shërbimi publik fetar i ofruar nga RAD ka pak ose aspak dobi për cilindo person 
që nuk i ndan pikëpamjet dhe praktikat fetare të pasqyruara në atë shërbim publik, i 
cili bazohet në një sunitë interpretimin e Islamit. Me fjalë të tjera, çdo grup fetar që 
nuk i përket besimit sunnit të favorizuar nga RAD-i, qoftë myslimanët shiitë, hebrejtë, 
katolikët, të krishterët ortodoksë, protestantët, hinduët apo ndonjë grup tjetër fetar, nuk 
do të përfitojnë nga shërbimet e ofruara nga RAD. Nëse aplikantët si një grup fetar mund 
të pretendojnë të jenë në një situatë që është e krahasueshme me atë të përfituesve të 
shërbimit publik fetar të ofruar nga RAD, ashtu mund të bëhet edhe ndonjë grup tjetër 
fetar. 

22.  Duke krahasuar aplikantët, si pasues të besimit Alevi, me myslimanët sunitë, të 
cilët “përfitojnë nga shërbimet publike fetare të RAD”, Gjykata në praktikë kërkon 
që shërbimi i RAD-it ose ndonjë lloj privilegjesh të ngjashme të ofrohen vetëm për 
aplikantët, si pasues të besimit Alevi, por edhe për personat e besimeve të tjera fetare, 
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pasi ata, sikurse aplikantët, nuk përfitojnë nga shërbimi publik fetar të ofruar nga RAD 
dhe sipas vlerësimit të Gjykatës janë në një situatë të krahasueshme me atë të përfituesve 
të atij shërbimi (shih paragrafët 183 dhe 184 të aktgjykimit). Duke vepruar kështu, 
Gjykata, sipas mendimit tonë, po shkon shumë larg.

23. Në praktikë, interpretimi sunit i Islamit - i mbështetur nga RAD - vepron de facto si 
një “fe shtetërore” në Turqi, edhe pse nuk njihet nga Qeveria (shih paragrafët 17-28 të 
vendimit). Duket qartë nga faktet e paraqitura në Gjykatë se interpretimi sunnit i Islamit, 
i mbështetur nga RAD, subvencionohet tërësisht nga shteti, në shuma të konsiderueshme 
dhe gëzon një pozicion të privilegjuar në Turqi (shih paragrafin 25 të aktgjykimit). Një 
numër shumë i madh personash, duke përfshirë udhëheqësit dhe mësuesit fetarë, janë 
të punësuar si shërbyes civil dhe marrin pagën e tyre nga RAD (shih paragrafin 24 
të aktgjykimit). RAD administron dhe mbështet shumë xhami dhe masdxhide (shih 
paragrafin 24). Për më tepër, mësimi dhe trainimi fetar vihet në dispozicion nga RAD 
(shih paragrafin 24). Prandaj, siç e shohim, problemi thelbësor ligjor i ngritur nga ky 
rast, por jo i trajtuar në mënyrë të mjaftueshme nga Gjykata në vendim është, nëse mund 
të konsiderohet si i pajtueshëm me Konventën për një religjion, në këtë rast interpretimi 
sunit i Islamit, për të zënë një pozicion të privilegjuar brenda Turqisë për arsye historike 
dhe kulturore. 

24.  Duke mos njohur pozitën e privilegjuar të interpretimit sunnit të Islamit, mbështetur nga 
RAD dhe statusi i saj de facto si një “religjion shtetëror” në Turqi, qeveria dështon të 
paraqesë argumente të cilat sipas mendimit tonë janë të mjaftueshme për të siguruar një 
justifikim objektiv dhe të arsyeshëm për një dallim në trajtimin ndërmjet muslimanëve 
që përfitojnë nga shërbimi i ofruar nga RAD dhe muslimanët e tjerë (ose grupet e tjera 
fetare për atë çështje) (shih paragrafët 78-88 dhe 145 deri 154). Kështu, për shembull, 
kur Qeveria argumenton se shërbimet e RAD-it janë për të gjithë myslimanët, duke 
përfshirë Alevis, dhe se ato janë “mbi fetare” (shih për shembull paragrafët 11, 13 dhe 
148 të vendimit), ata nuk e njohim në mënyrë të saktë dhe të adresojnë faktin se shërbimet 
janë pak ose aspak të përdorshme për personat që nuk i përmbahen interpretimit sunit të 
Islamit, siç mbështetet nga RAD.

25. Sipas pikëpamjes sonë, thelbi i çështjes është padyshim fakti që interpretimi sunnit i 
Islamit, siç praktikohet nga shumica e popullatës në Turqi, u jepet trajtim preferencial, 
ndërsa feve të tjera nuk u jepet trajtim i ngjashëm, me disa përjashtime si: mundësia e 
përjashtimit nga pagesa e faturave të energjisë elektrike.

26.  Prandaj, pyetja është nëse Turqia ka të drejtë të japë një pozicion të posaçëm dhe të 
privilegjuar për një fe, në këtë rast interpretimin sunit të Islamit, mbështetur nga RAD. 
Kjo pyetje prek marrëdhënien midis shtetit dhe fesë. Deri më tani Gjykata ka pranuar 
në praktikën e saj gjyqësore që një fe mund të ketë një pozitë të privilegjuar brenda 
një shteti për arsye historike dhe kulturore (shih, për shembull, Darby k. Suedisë, 23 
tetor 1990, § 45, Seria A Nr. 187, Ásatrúarfélagið k. Islandës, Nr. 22897/08 (dhjetor), 
18 shtator 2012, dhe Anëtarët e Kongregatës Gldani të Dëshmitarëve të Jehovait dhe 
të Tjerët k. Gjeorgjisë, Nr. 71156/01, § 132, 3 maj 2007). Në të njëjtën kohë Gjykata 
ka theksuar se kur Shtetet të japin të drejta dhe privilegje për grupet fetare, ata duhet ta 
bëjnë këtë pa diskriminim (shih rastet e cituara në paragrafin 164 të aktgjykimit). E fundit 
por jo më pak e rëndësishme, kjo është një fushë ku nuk ka konsensus evropian (shih 
informacionin e krahasuar ligjor të parashikuar në paragrafët 60 deri 64 të vendimit) dhe 
ku shtetet gëzojnë një kufi të gjerë vlerësimi (shih, për shembull, janë Shalom Ve Tsedek 
k. Francës [DhM], Nr. 27417/95, § 84, GJEDNJ 2000 VII, dhe S.A.S. k. Francës [DhM], 
Nr. 43835/11, § 129, GJEDNJ 2014 (ekstrakte)). 
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27. Prandaj, dhe duke pasur parasysh atë që aplikantët kërkuan të merrnin në nivel vendor, 
domethënë, pretendimet specifike që ngritën para gjykatave të brendshme (kërkesat për 
një shërbim fetar të konsideruar si kuptimplotë dhe të dobishëm për ta, për njohjen e 
cemevis si vend i adhurimi me avantazhet shoqëruese, për punësimin e udhëheqësve 
fetarë si nëpunës civilë dhe për shpërndarjen e fondeve nga buxheti i përgjithshëm), i 
cili duhet të jetë gjithashtu bazë për vlerësimin e Gjykatës për rastin (shih § 5 më lart), 
e gjejmë problematik për të krahasuar situatën e kërkuesve me atë të përfituesve të 
shërbimit publik fetar të ofruar nga RAD, pasi ato shërbime janë me interes vetëm për 
personat që i përmbahen interpretimit sunnit të Islamit, ashtu siç mbështetet nga RAD. 

28.  Përfundimisht, gjendja e kërkuesve duhet të ishte krahasuar, sipas pikëpamjes sonë, me 
atë të grupeve të tjera fetare në lidhje me të cilat ata sigurisht mund të pretendojnë të jenë 
në një situatë analoge ose të krahasueshme në lidhje me të drejtat dhe privilegjet e dhëna 
sipas legjislacionit të brendshëm feve ose grupeve fetare, si në rastin Cumhuriyetçi 
lidhur me përjashtimin nga pagesa e faturave të energjisë elektrike për “vendet e kultit”. 
Në bazë të kësaj, ne kemi votuar për të gjetur një shkelje të Nenit 14 të lexuar në lidhje 
me Nenin 9 të Konventës. 

MENDIM KUNDËR I GJYKATËSIT SILVIS

Aplikantët, anëtarë të besimit Alevi, ankohen se feja e tyre nuk gëzon të njëjtën 
mbështetje publike në Turqi si dega sunnite e Islamit. Shkelja e Konventës duhet të gjendet 
vetëm në krahasimin midis të dyjave.

Çfarë do të lejohej që Gjykata jonë të merrte në konsideratë nëse ndryshimi në trajtim 
midis të dyve u hoq nga rasti? Sipas mendimit tim, shumë pak. 

Pse duhet të jetë problematike në vetvete që:
(1)  shërbimet që lidhen me praktikat fetare Alevi nuk konsiderohen shërbime për 

publikun;
(2)  Vendet e adhurimit në Alevi (cemevis) nuk i është dhënë asnjë status i posaçëm nga 

shteti;
(3)  Udhëheqësit Alevi nuk janë në listën e pagatorëve të qeverisë si nëpunës civilë;
(4)  nuk është parashikuar ndonjë dispozitë e veçantë në buxhetin e shtetit për 

praktikimin e besimit Alevi?
Situata nuk është e ndryshme në ato vende të Këshillit të Evropës ku Kisha dhe Shteti 

janë të ndara në ligj dhe në praktikë.
Nuk ka asnjë detyrim sipas Konventës për shtetin që të kërkojë një rol mbështetës aktiv 

në çështjet e fesë. Për këtë arsye me respekt nuk pajtohem me shumicën se ka pasur shkelje 
të Nenit 9 të marrë vetëm.

Megjithatë, kur krahasojmë pozicionin e besimit Alevi me atë të besimit mysliman sunit 
në Turqi, është e qartë se ka pasur një ndryshim në trajtim për të cilin nuk ekziston ndonjë 
justifikim objektiv dhe i arsyeshëm. Prandaj, ky është një rast tipik diskriminimi fetar, asgjë 
më shumë.

MENDIM KUNDËR I GJYKATËSIT VEHABOVIĆ

Më vjen keq që nuk jam në gjendje të pajtohem me pikëpamjen e shumicës se ka pasur 
shkelje të Nenit 9 dhe të Nenit 14 të marrë në lidhje me Nenin 9 të Konventës. 

Kërkesat e aplikantëve për Kryeministrin dhe Gjykatën ishin si më poshtë:
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(a)  për shërbimet që lidhen me praktikën e besimit Alevi për të formuar një shërbim 
publik,

(b)  për vendet e kultit Alevi (cemevis) për t’u dhënë statusin e vendeve të adhurimit,
(c)  për udhëheqësit fetarë Alevi të rekrutohen si nëpunës civilë,
(d) të sigurohet një dispozitë e veçantë në buxhetin për ushtrimin e besimit Alevi.
Asnjë nga këto kërkesa nuk kishte implikime për lirinë e aplikantëve për të praktikuar 

Islamin në mënyrën e vet.
Neni 14 plotëson dispozitat e tjera substanciale të Konventës dhe Protokolleve. Nuk 

ka ekzistencë të pavarur, pasi ajo ka efekt vetëm në lidhje me “gëzimin e të drejtave dhe 
lirive” të mbrojtura nga këto dispozita. Zbatimi i Nenit 14 nuk nënkupton domosdoshmërisht 
shkeljen e një prej të drejtave substantive të garantuara nga Konventa. Është e nevojshme, 
por është gjithashtu e mjaftueshme që faktet e rastit të bien “brenda kuadrit” të një ose më 
shumë neneve të Konventës (shih, midis shumë autoriteteve të tjera, Burden k. Mbretërisë 
së Bashkuar [DhM], Nr. 13378/05, § 58, GJEDNJ 2008). Prandaj, një masë e cila në vetvete 
është në përputhje me kërkesat e nenit që përmban të drejtën ose lirinë në fjalë, megjithatë 
mund të shkelë nenin kur lexohet në lidhje me Nenin 14, për arsye se ajo është e një natyre 
diskriminuese (shih, shembull, “rasti belg gjuhësor” (themeli), 23 korrik 1968, f. 33-34, § 9, 
Seria A nr.6). Neni 14 futet në lojë sa herë që “objekti i pengesës përbën një nga modalitetet e 
ushtrimit të një të drejte të garantuar” (shih Bashkimi Kombëtar i Policisë Belge k. Belgjikës, 
27 tetor 1975, § 45, Seria A 19), ose masa e ankuesit është “e lidhur me ushtrimin e një të 
drejte të garantuar” (shih Schmidt dhe Dahlström k. Suedisë, 6 shkurt 1976, § 39, Seria A 
nr.21).

Gjykata ka vendosur në praktikën e saj gjyqësore që vetëm dallimet në trajtim të bazuara 
në një karakteristikë të identifikueshme, ose “status”, janë në gjendje të arrijnë në diskriminim 
brenda kuptimit të Nenit 14 (shih Carson dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar [DhM], Nr. 
42184/05, § 61, GJEDNJ 2010). “Fe” është përmendur në mënyrë specifike në tekstin e Nenit 
14 si një bazë e ndaluar e diskriminimit.

Me qëllim që të përbëjë diskriminim në bazë të fesë, megjithatë, diskriminimi i pretenduar 
duhet të bjerë “brenda hapësirës” të një të drejte të mbrojtur nga Neni 9, në këtë rast, e drejta 
për të manifestuar fenë. Në rastin në fjalë, mundësia apo jo për Alevis që shërbimet e tyre 
fetare të kenë statusin e një shërbimi publik dhe për të marrë të gjitha përfitimet e tjera 
financiare lidhur me atë status të veçantë, nuk i pengon ata të manifestojnë fenë e tyre. Por 
unë nuk do ta konsideroj këtë si përfundimtare. Nëse legjislacioni impononte ndonjë detyrim 
shtesë ndaj Alevetit, unë do ta konsideroj atë si të ardhur në kuadër të Nenit 9. Por në rastin 
aktual nuk është ngarkuar asnjë barrë në Alevi për shkak të fesë së tyre. Aplikantët thjesht 
ankohen se Shteti nuk u ofron atyre shërbime që kanë statusin e shërbimeve publike dhe me 
përfitimet që dalin nga ky status. Kjo më duket një çështje krejtësisht e ndryshme.

Për më tepër, mendoj se edhe nëse kjo mund të konsiderohet si një rast diskriminimi 
indirekt, ai mund të lidhet vetëm me Nenin 1 të Protokollit Nr.1.

Unë nuk pajtohem me përfundimin e shumicës se vlerësimi i bërë nga autoritetet 
Turke në lidhje me natyrën fetare të praktikës Alevi të Islamit përbën një mohim se praktika 
fetare Alevi përbën një formë të adhurimit fetar dhe t’i privojë vendet e takimit Alevi dhe 
udhëheqësit fetarë të mbrojtjes ligjore. Gjykata shkon edhe më tej, duke konkluduar se njohja 
e natyrës fetare të praktikave që lidhen me atë besim dhe statusin e udhëheqësve të tij fetarë 
dhe vendeve të adhurimit konsiderohet nga komuniteti Alevi si thelbësor për mbijetesën e saj 
dhe zhvillimin e saj si një besim fetar. Së fundi, Gjykata konsideron se refuzimi i pretendimeve 
të ankuesve, që mohon natyrën fetare të besimit Alevi, përbën një ndërhyrje në të drejtën e 
aplikantëve për lirinë e fesë, siç garantohet me Nenin 9 § 1 të Konventës.
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Në botën e sotme ka shumë forma të devijuara të praktikës dhe besimit fetar, të cilat 
kurrë nuk duhet të fitojnë legjitimitet dhe, me anë të një njohjeje të tillë, mundësinë për të 
përhapur këto ide dhe ideologji devijuese. Sigurisht që ky rast nuk është në asnjë mënyrë i 
lidhur me këto ide, por çështja është relevante në kuptimin e kufijve të gjerë të vlerësimit të 
ofruar për shtetet në këtë fushë dhe mundësinë e krijimit të një precedenti për të ardhmen. 
Legjislatura duhet të ketë një diskrecion të gjerë për të vendosur se çfarë duhet të konsiderohet 
si një përfitim i mjaftueshëm publik për të justifikuar përfshirjen e grupeve të tjera fetare dhe 
lëvizjeve fetare në sistemin e shërbimeve publike.

Shkurtimisht, nuk e shoh këtë rast si pjesë e fushës së Nenit 9. Personat që adhurojnë 
në cemevis nuk pengohen të shfaqin fenë e tyre ose besimin e tyre me faktin se cemevis nuk 
kanë statusin e vendeve të adhurimit ose fakti që udhëheqësit fetarë Alevi nuk rekrutohen 
si nëpunës civilë dhe rrjedhimisht nuk paguhen nga Buxheti i Shtetit. Legjislacioni nuk 
drejtohet vetëm tek Alevi në bazë të besimeve të tyre. Është më e lehtë të shihet rasti si pjesë 
e fushës së Nenit 1 të Protokollit Nr. 1.

Është e qartë nga shumë burime se në Turqi ka mijëra vende adhurimi (cemevis), që 
shërbejnë në shumë komunitete Alevi dhe se cemevis të gjitha funksionojnë pa ndërhyrjen e 
Shtetit ose ndonjë presion ose kufizime në lidhje me besimin Alevi, adhurimin, mësimdhënies, 
praktikës dhe respektimit. A ka kufizime për të drejtën e Alevis për të manifestuar formën 
e tyre të praktikës fetare? A ka ndonjë kufizim apo ndalim të aplikueshëm për aplikantët 
dhe mënyrën e tyre të praktikimit të Islamit? Nuk gjej argumente të tilla në parashtresat 
e aplikantëve. Ajo që gjej është se kërkesat e aplikantëve janë të gjitha të lidhura, jo me 
ndonjë të drejtë të mbrojtur nga Neni 9 i Konventës, por më tepër me Nenin 1 të Protokollit 
Nr.1 të Konventës, siç del qartë nga kërkesa për shtetin që të ndërhyjë duke ofruar shërbime 
financiare për komunitetin Alevi. Me fjalë të tjera, kërkesat e Alevi nuk kanë për qëllim 
marrjen e njohjes ligjore të besimit të tyre, në mënyrë që ata të mund të fillojnë të praktikojnë 
fenë e tyre, por të marrin fonde për udhëheqësit e tyre fetarë dhe vendet e adhurimit dhe që 
udhëheqësit e tyre fetarë të njihen si shërbëtorë civilë. Nuk ka një fjalë të vetme lidhur me 
ndonjë kufizim të supozuar mbi të drejtën e tyre për të manifestuar besimin e tyre ose për çdo 
të drejtë tjetër të mbrojtur nga neni 9 i Konventës; përkundrazi, ankesat e ankuesve kanë të 
bëjnë me të drejtat pronësore.

Duke kërkuar të përcaktojë fenë dhe të dallojë një fe nga një sekt është një ndërmarrje 
shumë e rrezikshme. A është Alevismi një fe në të drejtën e vet apo është thjesht një sekti 
brenda Islamit? Koncepti perëndimor i fesë është plotësisht i ndryshëm nga kuptimi lindor. 
Sipas jurisprudencës së saj të vendosur, Gjykata ua lë Shtetit Kontraktues një masë të caktuar 
vlerësimi për të vendosur nëse dhe në çfarë mase është e nevojshme ndonjë ndërhyrje. 
Është e vërtetë që një shtrirje e gjerë zakonisht i lejohet Shtetit kur bëhet fjalë për masat e 
përgjithshme të strategjisë ekonomike ose sociale. Kjo për faktin se, duke pasur parasysh 
njohuritë e tyre të drejtpërdrejta për shoqërinë dhe nevojat e tyre, autoritetet kombëtare në 
parim janë më mirë të vendosura se gjyqtari ndërkombëtar të vlerësojë atë që është “në 
interesin publik” (shih James dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, 21 shkurt 1986, § 46, 
Seria A Nr. 98, shih gjithashtu, për shembull, Shoqata e Ndërtimit Kombëtar dhe Provincial, 
Shoqëria e Ndërtimit të Përhershëm Leeds dhe Yorkshire Building Society k. Mbretërisë së 
Bashkuar, 23 tetor 1997, § 80, Raportet e Gjykimeve dhe Vendimeve 1997 -VII, dhe Kisha e 
Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme k. Mbretërisë së Bashkuar, Nr. 7552/09, 
4 mars 2014).
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DEKLARATË E GJYKATËSIT SPANO

Unë pajtohem me vendimin, por sa i përket arsyeve për të gjetur shkelje të Nenit 14 
të Konventës, të marrë në lidhje me Nenin 9, pajtohem me arsyetimin më të ngushtë të 
parashikuar në mendimin e përbashkët pjesërisht mospajtues, të kolegëve Gjyqtarë Villiger, 
Keller dhe Kjølbro.

LISTA E APLIKANTËVE

1. Cemal ADSIZ është një shtetas Turk i lindur në 1959.
2. Fatime AĞIRMAN është një shtetas Turk i lindur në 1940.
3. İmam AĞIRMAN është një shtetas Turk i lindur në 1941.
4. Feride AKBAŞ është një shtetas Turk i lindur në 1964.
5. Cevat AKBAŞ është një shtetas Turk i lindur në 1961.
6. İlyas AKDEMİR është një shtetas Turk i lindur në 1937.
7. Selahattin AKDEMİR është një shtetas Turk i lindur në 1977.
8. Hüseyin AKDEMİR është një shtetas Turk i lindur në 1965.
9. Mutlu AKDEMİR është një shtetas Turk i lindur në 1980.
10. Esma AKDEMİR është një shtetas Turk i lindur në 1941.
11. Cafer AKTAN është një shtetas Turk i lindur në 1959.
12. Bayram AKTAŞ është një shtetas Turk i lindur në 1944.
13. Yeter ALTINTAŞ është një shtetas Turk i lindur në 1981.
14. Hasan ALTINTAŞ është një shtetas Turk i lindur në 1974.
15. Beyhan ALTINTAŞ është një shtetas Turk i lindur në 1974.
16. Aşur ARMUTLU është një shtetas Turk i lindur në 1969.
17. Hüsamettin ARSLAN është një shtetas Turk i lindur në 1965.
18. Selma ARSLAN është një shtetas Turk i lindur në 1972.
19. Şenay ARSLAN është një shtetas Turk i lindur në 1983.
20. Saniye ARSLAN është një shtetas Turk i lindur në 1977.
21. Tuncay ARSLAN është një shtetas Turk i lindur në 1977.
22. Gülbeyaz ARSLAN është një shtetas Turk i lindur në 1956.
23. Mustafa ARSLAN është një shtetas Turk i lindur në 957.
24. Gazi ARSLAN është një shtetas Turk i lindur në 1974.
25. Murat ARSLAN është një shtetas Turk i lindur në 1958.
26. Döndü ARSLAN është një shtetas Turk i lindur në 1949.
27. Sadık ARSLAN është një shtetas Turk i lindur në 1955.
28. Zeki ASLAN është një shtetas Turk i lindur në 1950.
29. İdris ASLAN është një shtetas Turk i lindur në 1961.
30. Şaziye ASLAN është një shtetas Turk i lindur në 1965.
31. Mehmet ASLAN është një shtetas Turk i lindur në 1956.
32. Turan ASLAN është një shtetas Turk i lindur në 1966.
33. İsmihan ASLANDAŞ është një shtetas Turk i lindur në 1963.
34. Hidayet ASLANDAŞ është një shtetas Turk i lindur në 1960.
35. Hülya ASLANDAŞ është një shtetas Turk i lindur në 1983.
36. Mehrali ATEŞOĞLU është një shtetas Turk i lindur në 1964.
37. Mustafa Kemal AYDIN është një shtetas Turk i lindur në 1948.
38. İsmet BACIOĞLU është një shtetas Turk i lindur në 1955.
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39. Abidin BACIOĞLU është një shtetas Turk i lindur në 1976.
40. Hakan BACIOĞLU është një shtetas Turk i lindur në 1979.
41. Döne BACIOĞLU është një shtetas Turk i lindur në 1953.
42. Murat BACIOĞLU është një shtetas Turk i lindur në 1975.
43. Betül BACIOĞLU është një shtetas Turk i lindur në 1984.
44. Ali Gündüz BALÇIK është një shtetas Turk i lindur në 1975.
45. Adem BARAN është një shtetas Turk i lindur në 1981.
46. Derya BARAN është një shtetas Turk i lindur në 1983.
47. Maviş BEKAR është një shtetas Turk i lindur në 1944.
48. Ali BEKAR është një shtetas Turk i lindur në 1936.
49. Nezih Doğan BERMEK është një shtetas Turk i lindur në 1948.
50. Kazım BÜKLÜ është një shtetas Turk i lindur në 1952.
51. İsmail BÜKLÜ është një shtetas Turk i lindur në  1934.
52. Özkan BÜYÜKTAŞ është një shtetas Turk i lindur në  1977.
53. Kasım ÇAĞLAR është një shtetas Turk i lindur në  1956.
54. Ali İhsan ÇAĞLAR është një shtetas Turk i lindur në  1966.
55. Çiçek ÇAĞLAR është një shtetas Turk i lindur në  1937.
56. Güldane ÇAĞLAR është një shtetas Turk i lindur në  1972.
57. Sati ÇAĞLAR është një shtetas Turk i lindur në  1960.
58. Nurcan ÇAKMAK është një shtetas Turk i lindur në  1959.
59. Süleyman CAN është një shtetas Turk i lindur në  1979.
60. Cemal CANKURT është një shtetas Turk i lindur në  1973.
61. Kiraz ÇAY është një shtetas Turk i lindur në  1978.
62. Kazım ÇELİK është një shtetas Turk i lindur në  1940.
63. Ali Rıza ÇELİK është një shtetas Turk i lindur në  1947.
64. Hamide ÇELİK është një shtetas Turk i lindur në  1948.
65. Durmuş ÇELİK është një shtetas Turk i lindur në  1953.
66. Penpe ÇELİK është një shtetas Turk i lindur në  1958.
67. Hasan ÇELİK është një shtetas Turk i lindur në  1958.
68. Zeliha ÇİFTÇİ është një shtetas Turk i lindur në  1942.
69. Mehmet ÇİFTÇİ është një shtetas Turk i lindur në  1930.
70. Hasan ÇIKAR është një shtetas Turk i lindur në  1935.
71. Cafer ÇINAR është një shtetas Turk i lindur në  1958.
72. Sadık ÇIPLAK është një shtetas Turk i lindur në  1974.
73. Zeynep ÇIPLAK është një shtetas Turk i lindur në  1953.
74. Ahmet ÇIPLAK është një shtetas Turk i lindur në  1955.
75. Salih ÇOBAN është një shtetas Turk i lindur në  1952.
76. Hıdır DEMİR është një shtetas Turk i lindur në  1956.
77. Nurten DİLEK është një shtetas Turk i lindur në  1980.
78. Erol DİLEK është një shtetas Turk i lindur në  1980.
79. Çeşminaz DİLEK është një shtetas Turk i lindur në  1960.
80. Ali DİLEK është një shtetas Turk i lindur në  1955.
81. İbrahim DOĞAN është një shtetas Turk i lindur në  1965.
82. Selahattin DOĞAN është një shtetas Turk i lindur në  1971.
83. Ziya DOĞAN është një shtetas Turk i lindur në  1963.
84. Gülbeyaz DOĞAN është një shtetas Turk i lindur në  1968.
85. Arife DOĞAN është një shtetas Turk i lindur në  1974.
86. Ali DOĞAN është një shtetas Turk i lindur në  1966.
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87. Gülizar DOĞAN është një shtetas Turk i lindur në  1942.
88. Ağgül DOĞAN është një shtetas Turk i lindur në  1950.
89. Niyazi DOĞAN është një shtetas Turk i lindur në  1954.
90. Zeynel DOĞAN është një shtetas Turk i lindur në  1936.
91. Hediye DOĞAN është një shtetas Turk i lindur në  1954.
92. İzzettin DOĞAN është një shtetas Turk i lindur në  1940.
93. Veli ELGÜN është një shtetas Turk i lindur në  1947.
94. Remziye ERÇELİK është një shtetas Turk i lindur në  1978.
95. Arslan ERÇELİK është një shtetas Turk i lindur në  1968.
96. Davut ESKİOCAK është një shtetas Turk i lindur në  1974.
97. Aziz GÜNEŞ është një shtetas Turk i lindur në  1954.
98. Ercan GÜVENÇ është një shtetas Turk i lindur në  1964.
99. Cemal GÜVENÇ është një shtetas Turk i lindur në  1947.
100. Abidin HARMAN është një shtetas Turk i lindur në  1933.
101. Güleser HIR është një shtetas Turk i lindur në  1967.
102. Rıza HIR është një shtetas Turk i lindur në  1959.
103. Sevinç ILGIN është një shtetas Turk i lindur në  1962.
104. İsmail ILGIN është një shtetas Turk i lindur në  1961.
105. Kaya İZCİ është një shtetas Turk i lindur në  1966.
106. Nargül KALE është një shtetas Turk i lindur në  1966.
107. Aydın KALE është një shtetas Turk i lindur në  1966.
108. Fadime KAMA është një shtetas Turk i lindur në  1967.
109. Ali KAPLAN është një shtetas Turk i lindur në  1948.
110. Hasan Hüseyin KAPLAN është një shtetas Turk i lindur në  1950.
111. Veyis KARA është një shtetas Turk i lindur në  1955.
112. Hasan KARAKÖSE është një shtetas Turk i lindur në  1976.
113. Fadık KARAKÖSE është një shtetas Turk i lindur në  1978.
114. Eylem KARATAŞ është një shtetas Turk i lindur në  1977.
115. Ali KAVAK është një shtetas Turk i lindur në  1934.
116. Nermin KAYA është një shtetas Turk i lindur në  1953.
117. Sadık KAYA është një shtetas Turk i lindur në  1953.
118. Ali KAYA është një shtetas Turk i lindur në  1958.
119. Hüseyin KAYA është një shtetas Turk i lindur në  1949.
120. Gülüzar KAYA është një shtetas Turk i lindur në  1961.
121. Teslime KAYA është një shtetas Turk i lindur në  1966.
122. Hüseyin KAYA është një shtetas Turk i lindur në  1964.
123. Kemal KAYA është një shtetas Turk i lindur në  1961.
124. Senem KAYA është një shtetas Turk i lindur në  1944.
125. Turan KAYA është një shtetas Turk i lindur në  1943.
126. Zeynel KAYA është një shtetas Turk i lindur në  1944.
127. Mehmet KAYACIK është një shtetas Turk i lindur në  1949.
128. Hasan KAYTAN është një shtetas Turk i lindur në  1960.
129. Türkmen KAYTAN është një shtetas Turk i lindur në  1962.
130. Gürsel KAYTAN është një shtetas Turk i lindur në  1985.
131. Düzgün KELEŞ është një shtetas Turk i lindur në  1964.
132. Nuriye KELEŞ është një shtetas Turk i lindur në  1967.
133. Tayyar KETEN është një shtetas Turk i lindur në  1975.
134. Cemal KETEN është një shtetas Turk i lindur në  1970.
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135. Alime KETEN është një shtetas Turk i lindur në  1963.
136. Akgül KETEN (KALE) është një shtetas Turk i lindur në  1980.
137. Hasan KILIÇ është një shtetas Turk i lindur në  1959.
138. Haşim KIRIKKAYA është një shtetas Turk i lindur në  1968.
139. Dilber KÖSE është një shtetas Turk i lindur në  1966.
140. Kazım KÜÇÜKŞAHİN është një shtetas Turk i lindur në  1933.
141. Süleyman KUMRAL është një shtetas Turk i lindur në  1967.
142. Gülten KURT est une ressortissante turque.
143. İpek MISIRLI është një shtetas Turk i lindur në  1972.
144. Ali MULAOĞLU është një shtetas Turk i lindur në  1960.
145. Ayten MULAOĞLU është një shtetas Turk i lindur në  1963.
146. Fatma NACAR është një shtetas Turk i lindur në  1965.
147. Ali NACAR është një shtetas Turk i lindur në  1960.
148. Cevahir NAYIR është një shtetas Turk i lindur në  1951.
149. Hüseyin NAYIR është një shtetas Turk i lindur në  1950.
150. Şükrü OCAK është një shtetas Turk i lindur në  1940.
151. Tülay ODABAŞ është një shtetas Turk i lindur në  1968.
152. Ahmet ÖNER është një shtetas Turk i lindur në  1932.
153. Bekir ÖZCAN është një shtetas Turk i lindur në  1955.
154. Yeter ÖZDEMİR është një shtetas Turk i lindur në  1964.
155. Gülden ÖZDEMİR është një shtetas Turk i lindur në  1964.
156. Salman ÖZDEMİR është një shtetas Turk i lindur në  1964.
157. Fazlı ÖZDEMİR është një shtetas Turk i lindur në  1964.
158. Mustafa ÖZDEMİR është një shtetas Turk i lindur në  1958.
159. Sati ÖZEKER është një shtetas Turk i lindur në  1956.
160. Celal ÖZEKER është një shtetas Turk i lindur në  1951.
161. Ali Haydar ÖZPINAR është një shtetas Turk i lindur në  1951.
162. Mustafa PARLAK është një shtetas Turk i lindur në  1939.
163. Cemal POLAT është një shtetas Turk i lindur në  1951.
164. Yüksel POLAT është një shtetas Turk i lindur në  1963.
165. Fethi SAĞLAM është një shtetas Turk i lindur në  1959.
166. İlyas ŞAHBAZ është një shtetas Turk i lindur në  1976.
167. Salih ŞAHİN është një shtetas Turk i lindur në  1960.
168. İbrahim ŞAHİN është një shtetas Turk i lindur në  1944.
169. Tamo ŞAHİN është një shtetas Turk i lindur në  1943.
170. Hasan Hüseyin ŞAHİN është një shtetas Turk i lindur në  1966.
171. Hatice ŞAHİN është një shtetas Turk i lindur në  1973.
172. Ali ŞAHİN është një shtetas Turk i lindur në  1962.
173. Abdullah ŞAHİN është një shtetas Turk i lindur në  1942.
174. Sati ŞAHİN është një shtetas Turk i lindur në  1931.
175. Rıza ŞAHİN është një shtetas Turk i lindur në  1947.
176. Hasan ŞAHİN është një shtetas Turk i lindur në  1941.
177. Güner ŞAHİN është një shtetas Turk i lindur në  1939.
178. Sabri ŞAKAR është një shtetas Turk i lindur në  1949.
179. Hakkı SAYGI është një shtetas Turk i lindur në  1931.
180. Celal SEVİNÇ është një shtetas Turk i lindur në  1950.
181. Pınar SOFUOĞLU është një shtetas Turk i lindur në  1985.
182. Namık SOFUOĞLU është një shtetas Turk i lindur në  1958.
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183. Hıdır SOYLU është një shtetas Turk i lindur në  1925.
184. Jülide SUCUOĞLU është një shtetas Turk i lindur në  1975.
185. Sait TANRIVERDİ është një shtetas Turk i lindur në  1962.
186. Hasan TAŞDELEN është një shtetas Turk i lindur në  1947.
187. Serap TOPÇU është një shtetas Turk i lindur në  1973.
188. Hamdi TÜRKEL është një shtetas Turk i lindur në  1974.
189. Ali Rıza TÜRKEL është një shtetas Turk i lindur në  1956.
190. Ali Rıza UĞURLU është një shtetas Turk i lindur në  1951.
191. Kenan YAĞIZ është një shtetas Turk i lindur në  1970.
192. Mansur YALÇIN është një shtetas Turk i lindur në  1967.
193. Paşa YALÇIN është një shtetas Turk i lindur në  1955.
194. Sevim YILDIRIM është një shtetas Turk i lindur në  1964.
195. Hakkı YILDIRIM është një shtetas Turk i lindur në  1964.
196. Yusuf YILMAZER është një shtetas Turk i lindur në  1955.
197. Ali YÜCE është një shtetas Turk i lindur në  1974.
198. Ali YÜCESOY është një shtetas Turk i lindur në  1957.
199. Dursun ZEBİL është një shtetas Turk i lindur në  1959.
200. Sakine ZEBİL është një shtetas Turk i lindur në  1965.
201. Ganime ZEBİL është një shtetas Turk i lindur në  1932.
202. Fadime ZEBİL është një shtetas Turk i lindur në  1965.
203. İsmihan ZEBİL është një shtetas Turk i lindur në  1954.



774

DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA J.K. DHE TË TJERË k. SUEDISË

(Aplikimi Nr. 59166/12)

VENDIM

STRAZBURG

23 gusht 2016

Ky vendim është përfundimtar por mund të jetë subjekt i rishikimit.
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Në çështjen J.K dhe të tjerë k. Suedisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, mbledhur në Dhomën e Madhe e 

përbërë nga: 
Guido Raimondi, President,
Işıl Karakaş,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ledi Bianku,
Kristina Pardalos,
Helena Jäderblom,
Krzysztof Ëojtyczek,
Valeriu Griţco,
Dmitry Dedov,
Iulia Motoc,
Jon Fridrik Kjølbro,
Síofra O’Leary,
Carlo Ranzoni,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Poláčková, gjykatës,
dhe Søren Prebensen, Sekretar i Dhomës së Madhe,
Mbledhur në seancë me dyer të mbyllura më 24 shkurt 2016 dhe më 27 qershor 2016,
Shpall vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e përmendur më lartë:

PROCEDURA

1.  Çështja ka nisur me aplikimin (nr. 59166/12) kundër Mbretërisë së Suedisë të paraqitur 
në Gjykatë në bazë të Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 
Themelore të Njeriut (“Konventa”) nga tre shtetas irakianë, z. J.K., bashkëshortja dhe 
djali i tij (“aplikantët”) më 13 shtator 2012. Kryetari i Dhomës së Madhe mbështeti 
kërkesën e kërkuesve për mos bërjen publike të emrave të tyre (rregulli 47 § 4 i 
Rregullores së Gjykatës).

2.  Aplikantët, të cilëve u ishte dhënë ndihmë juridike, përfaqësoheshin nga C. Skyfacos, një 
avokat që ushtronte veprimtari në Limhamn. Qeveria Suedeze (“Qeveria”) u përfaqësua 
nga agjenti i tyre, z. A. Rönquist, nga Ministria e Punëve të Jashtme.

3.  Aplikantët pretenduan, në veçanti, se largimi i tyre në Irak do të shkaktonte shkelje të 
nenit 3 të Konventës.

4.  Më 18 shtator 2012, Kryetari i Seksionit të Tretë të Gjykatës vendosi të zbatojë 
Rregullin 39 të Rregullores së Gjykatës, duke i treguar Qeverisë se ankuesit nuk duhet 
të dëbohen në Irak për kohëzgjatjen e procedurave para Gjykatës. Aplikimi ju caktua 
më pas në Seksionit të Pestë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1). Më 4 qershor 2015, një 
Dhomë e atij Seksioni, e përbërë nga Mark Villiger, Presidenti, Angelika Nußberger, 
Boštjan M. Zupančič, Vincent A. De Gaetano, André Potocki, Helena Jäderblom dhe 
Aleš Pejçal, gjyqtarë, si dhe Milan Blasko, Regjistruesi, dha gjykimin e saj. Vendosi 
njëzëri të deklarojë ankesën në lidhje me Nenin 3 të Konventës të pranueshme dhe me 
pesë vota kundër dy, tha se zbatimi i urdhrit të dëbimit në lidhje me ankuesit nuk do të 
shkaktonte shkelje të Nenit 3. Mendimi pjesërisht mospajtues i gjyqtarit Zupančič dhe 
një deklaratë mospajtimi nga gjykatësi De Gaetano u bënë pjesë aneks e vendimit. Më 
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25 gusht 2015, aplikantët kërkuan dërgimin e çështjes në Dhomën e Madhe në përputhje 
me Nenin 43 të Konventës. Më 19 tetor 2015, paneli i Dhomës së Madhe e miratoi atë 
kërkesë.

5.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua sipas dispozitave të nenit 26 §§ 4 dhe 
5 të Konventës dhe rregullës 24. Në diskutimet përfundimtare, Síofra O’Leary, 
zëvendëskryetare zëvendësoi András Sajó, e cili u ndalua nga të bëhej pjesë (Rregulli 
24 § 3).

6.  Aplikuesit dhe Qeveria secili, parashtruan vërejtje të mëtejshme me shkrim (Rregulli 59 
§ 1) në bazë të meritave.

7.  U zhvillua një seancë dëgjimore publike në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, 
më 24 shkurt 2016 (Rregulli 59 § 3).
Aty u paraqitën para Gjykatës:

(a) për Qeverinë
z. A. RÖNQUIST, Ambasador dhe Drejtor i Përgjithshëm për Çështjet Ligjore, Ministria e 
Punëve të Jashtme,       Agjent,
z. K. FABIAN, Zëvendës Drejtore, Ministria e Punëve të Jashtme,
znj. H. LINDQUIST, Këshilltare Speciale, Ministria e Punëve të Jashtme,
znj. ËILTON ËAHREN, Zëvendës Drejtore e Përgjithshëme, Ministria e Drejtësisë,
znj. L. ÖMAN BRISTOË, Zyrtare e Shkollës, Ministria e Drejtësisë,
znj. Å. CARLANDER HEMINGËAY, Udhëheqës i Njësisë, Suedisht Agjencia e Migracionit, 

Këshilltarët;
(b) për aplikantët 

znj. C. SKYFACOS, Avokate,
znj. Å. Nilsson, Këshilltare.

Gjykata dëgjoi adesimet nga z. Rönquist, zonja Skyfacos dhe znj. Nilsson, si dhe 
përgjigjet e z. Rönquist për një pyetje të bërë nga një prej gjyqtarëve.

FAKTET

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

8.  Aplikantët, një çift i martuar dhe djali i tyre, të cilët kishin lindur respektivisht në 1964, 
1965 dhe 2000. 

A. Shpjegime të ngjarjeve në Irak

9.  Aplikuesit kishin ardhur nga Bagdadi. Që nga viti 1990 burri (aplikanti i parë) kishte 
drejtuar biznesin e tij të ndërtimit dhe të transportit me klientë ekskluzivisht amerikanë 
dhe kishte pasur zyrën e tij në bazën ushtarake të Shteteve të Bashkuara “Kampi 
Victoria” (duke iu referuar kampit Viktoria). Disa prej punonjësve të tij ishin njoftuar 
me raste për të mos bashkëpunuar me amerikanët.

10.  Më 26 tetor 2004, aplikanti i parë ishte objektivi i një tentative vrasjeje të kryer nga Al-
Kaeda. Atij ju desh të qëndronte në spital për tre muaj. Atje, burra të panjohur e pyetën, 
pas së cilës ai u trajtua në tre spitale të ndryshme.

11.  Në vitin 2005 vëllai i tij u rrëmbye nga anëtarët e Al-Kaedës, të cilët pretendonin se do 
ta vrisnin për shkak të bashkëpunimit të aplikantit të parë me amerikanët. Vëllai i tij u 
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lirua me anë të ryshfetit disa ditë më vonë dhe menjëherë iku nga Iraku. Aplikantët ikën 
në Jordani dhe qëndruan atje deri në dhjetor 2006, përpara se të ktheheshin në Irak.

12.  Menjëherë pas kësaj, anëtarët e Al-Kaedës vendosën një bombë pranë shtëpisë 
së aplikantëve. Megjithatë, ajo u zbulua nga gruaja e aplikantit të parë (aplikantja i 
dytë), dhe forcat amerikane arrestuan ekzekutorin. Gjatë marrjes në pyetje, atentatori 
pohoi se ai ishte paguar nga Al-Kaeda për të vrarë aplikantin e parë dhe zbuloi emrat e 
gjashtëmbëdhjetë njerëzve që ishin caktuar për të vrarë aplikantët. Pas kësaj, aplikantët 
u shpërngulën në Siri, edhe pse aplikanti i parë vazhdoi biznesin e tij në Irak. Gjatë kësaj 
kohe, Al-Kaeda shkatërroi shtëpinë e tyre dhe stoqet e mallrave të aplikantit të parë.

13.  Në janar 2008 aplikantët u kthyen në Bagdad. Në tetor të vitit 2008, aplikanti i parë dhe 
vajza e tij u qëlluan nga një makinë. Vajza u dërgua në spital, ku dhe vdiq. Aplikanti i parë 
ndërpreu punën dhe familja u transferua vazhdimisht në vende të ndryshme në Bagdad. 
Rezervat e biznesit të ankuesit të parë u sulmuan katër ose pesë herë nga anëtarët e al-
Kaedës, të cilët kishin kërcënuar rojet. Aplikanti i parë deklaroi se ai nuk kishte marrë 
ndonjë kërcënim personal që nga viti 2008, pasi familja kishte lëvizur vazhdimisht. Djali 
(aplikanti i tretë) kishte kaluar pjesën më të madhe të kohës në ambiente të mbyllura 
nga frika e sulmeve dhe kishte ndjekur vetëm shkollën për provimet e tij të fundit. 
Aplikantët nuk kishin kërkuar nga autoritetet e brendshme mbrojtje, duke pasur frikë se 
autoritetet nuk kishin aftësinë për t’i mbrojtur ata dhe mund të zbulonin adresën e tyre, 
për shkak të bashkëpunimit të autoriteteve me al Kaedën. Aplikantët pohuan se, në rast 
të kthimit të tyre në Irak, ata rrezikonin përndjekjen nga Al Kaeda dhe se aplikanti i parë 
u shfaq në listën e vdekjeve të al-Kaedës.

B. Procedura e zakonshme e azilit

14.  Më 14 dhjetor 2010, aplikanti i parë aplikoi për azil dhe leje qëndrimi në Suedi. Më 11 
korrik 2011, kërkesa e tij u refuzua pasi ai ishte i regjistruar si i larguar nga vendi.

15.  Më 25 gusht 2011, aplikanti i parë aplikoi përsëri për azil dhe leje qëndrimi në Suedi, 
ashtu si aplikantët e tjerë më 19 shtator 2011. Sa i përket gjendjes së tyre shëndetësore, 
kërkuesi i parë ende kishte një plagë të hapur dhe të infektuar në stomak, kur u qëllua 
në vitin 2004. Ata paraqitën disa dokumente, duke përfshirë dokumentet e identifikimit, 
një certifikatë vdekjeje për vajzën e parë dhe të dytë të aplikantëve dhe një certifikatë 
mjekësore për dëmtimin e ankuesit të parë.

16.  Të tre aplikantët dhanë një intervistë hyrëse në Agjencinë e Migracionit 
(Migrationsverket) më 26 shtator 2011. Më pas, aplikantët e parë dhe të dytë dhanë një 
intervistë e mëtejshme më 11 tetor 2011, e cila zgjati gati tre orë e gjysmë. Aplikanti i 
tretë u intervistua shkurtimisht për herë të dytë dhe aplikanti i parë u intervistua për herë 
të tretë. Aplikantët u ndihmuan nga avokati i caktuar nga shteti.

17.  Më 22 nëntor 2011, Agjencia e Migracionit hodhi poshtë kërkesën për azil të aplikantëve. 
Në lidhje me aftësinë e autoriteteve irakiane për të siguruar mbrojtje nga persekutimi 
nga aktorë jo shtetërorë, Agjencia tha:

“… 
Çdo qytetar duhet të ketë qasje në autoritetet e policisë brenda një distance 

të arsyeshme të vizitës. Gjatë disa viteve të fundit autoritetet policore kanë marrë 
masa të shumta për të luftuar kundër korrupsionit, lidhjet e klaneve dhe milicisë dhe 
kriminalitetin e pastër brenda policisë.

Megjithatë, informacioni i tanishëm i vendit tregon se ka mangësi serioze në punën 
e policisë për hetimet në skenën e krimit. Një nga arsyet është ndoshta se shumë oficerë 
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policie janë relativisht të rinj dhe nuk kanë përvojë, dhe se duhet kohë për të futur një 
metodë të re hetimi bazuar në dëshmi teknike. Ky problem natyrisht është theksuar nga 
fakti se shumë policë jetojnë nën një kërcënim që vjen nga grupe të ndryshme terroriste, 
gjë që ka gjasa të zvogëlojë efektivitetin e tyre. Megjithatë, informacioni aktual i vendit 
tregon se numri i të dyshuarve që janë ndjekur penalisht gjatë viteve të fundit është 
rritur ndjeshëm. Edhe nëse më pak se gjysma e të gjithë të dyshuarve përfundimisht janë 
ndjekur penalisht, kjo është ende një përmirësim.

Forcat irakiane të sigurisë janë forcuar në mënyrë të konsiderueshme dhe nuk kanë 
më asnjë mangësi në terma njerëzorë. Rastet e infiltrimit të policisë, të cilat ishin më 
parë të përhapura, kanë rënë ndjeshëm. Përfaqësuesit kryesorë të autoritetit policor kanë 
shprehur vullnetin e tyre dhe ambicien e tyre për të ruajtur sigurinë e përgjithshme në 
Irak. Informacioni i tanishëm i vendit gjithashtu tregon se është bërë më e vështirë për 
al-Kaidën Irak për të vepruar lirshëm në Irak dhe se ka pasur një rënie të ndjeshme të 
dhunës sektare. Sot, dhuna kryesisht ka për qëllim objektivat individuale, veçanërisht 
nëpunësit civilë, policinë, forcat e sigurisë dhe disa minoriteteve.

…” 
Sa i përket vlerësimit të statusit të refugjatëve të ankuesve, si dhe nevojës së tyre 

për mbrojtje alternative, Agjencia vlerësoi si vijon:
“…
Agjencia e Migracionit vëren se aplikanti i parë kishte një kontratë me amerikanët 

deri në vitin 2008. Për këtë arsye kërkuesi i parë është ekspozuar ndaj dy tentativave për 
vrasje, vëllai i tij është rrëmbyer dhe vajza e kërkuesit të parë dhe të dytë është vrarë. Për 
më tepër, në disa raste, aplikanti i parë ka pësuar dëmtime fizike në shtëpinë dhe mallin e 
tij. Aplikanti i parë dhe i dytë janë të bindur se al-Kaeda qëndron pas këtyre abuzimeve. 
Familja gjithashtu ka frikë nga al-Kaida në rast të kthimit të tyre.

Agjencia e Migracionit vëren se aplikanti i parë ndërpreu punën për amerikanët në 
vitin 2008 pasi vajza e tij dhe e aplikanti i dytë u vranë. Agjencia e Migracionit më tej 
vëren se aplikanti i parë qëndroi në Bagdad deri në dhjetor 2010 dhe se aplikanti i dytë 
dhe i tretë jetonin në Bagdad deri në shtator 2011. Gjatë kësaj periudhe ata nuk ishin 
të ekspozuar ndaj ndonjë abuzimi të drejtpërdrejtë. Aplikanti i parë, megjithatë, është 
kërcënuar indirekt në katër ose pesë raste nga njerëzit që ruajnë mallin e tij. Gjithashtu, 
malli i tij është sulmuar. Aplikanti i parë dhe i dytë shpjeguan se ata kishin arritur të 
shpëtonin nga abuzimet, sepse ishin fshehur dhe jetonin në vende të ndryshme në 
Bagdad. Agjencia e Migracionit vëren se aplikantët e parë dhe të dytë kanë dy vajza 
që jetojnë me gjyshen e tyre në Bagdad dhe një vajzë që është e martuar dhe jeton 
me familjen e saj në Bagdad. Këta anëtarë të familjes nuk janë ekspozuar ndaj ndonjë 
kërcënimi apo abuzimi.

Agjencia e Migracionit vëren se abuzimet që familja pretendojn të jenë në rrezik 
për t’u ekspozuar janë vepra penale të cilat autoritetet e vendit të tyre kanë për detyrë 
të ndjekin penalisht. Për të vendosur nëse familja mund të gëzojë mbrojtje kundër 
abuzimeve që ata kanë frikë, Agjencia e Migracionit vëren në vijim.

Në përputhje me parimin se është për një azilkërkues të justifikojë nevojën e tij 
për mbrojtje dhe se është kryesisht për aplikantin të ofrojë informata relevante për 
vlerësimin në rast, përgjegjësia duhet të jetë për parashtruesin e kërkesës për të deklaruar 
se Ai ose ajo nuk mund ose, për shkak të frikës së rëndë të pasojave, për shembull, nuk 
do të përfitojë nga mbrojtja e autoriteteve në dispozicion në Irak. Përveç kësaj, aplikanti 
duhet ta justifikojë këtë. Mangësitë që ende ekzistojnë në sistemin ligjor të Irakut duhet 
të shënohen dhe vlerësohen në kontekstin e vlerësimit individual të secilit rast azili. 
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Rrethanat në të cilat ankuesi mbështetet në argumentimin se mbrojtja nga autoritetet 
është e mangët fillimisht shqyrtohen në mënyrë të zakonshme. Në ato raste në të cilat 
rreziku i përndjekjes apo abuzimeve të tjera nuk buron nga autoritetet, të cilat si rregull 
janë në rastin e Irakut, aplikanti duhet të tregojë se çfarë përpjekjesh ka bërë për t’u 
mbrojtur nga autoritetet. Aplikuesi mund ta bëjë këtë ose duke u mbështetur në dëshmi 
apo duke dhënë një llogari të besueshme të ngjarjeve që duken të besueshme. Gjatë 
vlerësimit të aftësisë së autoriteteve për të mbrojtur nga kërcënimet e dhunës që vijnë 
nga grupe terroriste ose autorë të panjohur në një rast specifik, gjendja e individit, si 
dhe ashpërsia e dhunës ose kërcënimeve, natyra e tyre dhe shtrirja e tyre lokale duhet të 
vlerësohen individualisht (Shih Agjencinë e Migracionit, Mendimi ligjor për mbrojtjen 
nga autoritetet në Irak, 5 prill 2011, Lifos 24948).

Agjencia e Migracionit konsideron se familja është ekspozuar ndaj formave më 
serioze të abuzimeve (ytterst allvarliga övergrepp) nga al-Kaeda nga viti 2004 deri në 
vitin 2008. Këto abuzime, megjithatë, u zhvilluan tre vjet më parë dhe sot është më e 
vështirë për al- Qaeda për të vepruar lirshëm në Irak. [Aplikantët e parë dhe të dytë] 
kurrë nuk iu kërkuan autoriteteve irakiane mbrojtje. [Aplikanti i parë] ka deklaruar se 
autoritetet e Irakut kanë mungesë të kapacitetit për të mbrojtur familjen. Për më tepër, ai 
ka deklaruar se nuk guxon të kthehet te autoritetet sepse ai do të ishte detyruar të zbulonte 
adresën e tij, gjë që mund të kishte rezultuar në gjetjen nga al-Kaeda. [Aplikanti i dytë] 
ka deklaruar se al-Kaeda punon së bashku me autoritetet. Siç u tha më parë, Agjencia e 
Migracionit gjen se ka pasur një rënie të konsiderueshme në rastet e infiltrimit në polici, 
të cilat më parë ishin të përhapura. Në sfondin e faktit se [aplikantët e parë dhe të dytë] 
as nuk u përpoqën të kërkonin mbrojtjen e autoriteteve irakiane, Agjencia e Migracionit 
konsideron se ata nuk kanë bërë një rast të besueshëm se ata nuk do të kishin qasje në 
mbrojtje nga autoritetet në rast të kërcënimeve të mundshme nga al-Kaeda pas kthimit 
në Irak.

Në këtë sfond, Agjencia e Migracionit gjen se [aplikantët e parë dhe të dytë] nuk 
kanë ngritur një rast të besueshëm se autoritetet irakiane nuk kanë kapacitet dhe vullnet 
për të mbrojtur familjen nga ekspozimi ndaj persekutimit brenda kuptimit të Kapitullit 
4, seksioni 1, të Aktit të të Huajve ose të abuzimeve në kuptim të Kapitullit 4, Seksioni 
2, nënseksioni i parë, pika e parë, rreshtin e parë të Aktit të të Huajve. Agjencia e 
Migracionit vëren në këtë kontekst se nuk ka konflikt të armatosur në Irak. Prandaj, 
Agjencia e Migracionit gjen se familja nuk duhet të konsiderohet si refugjatë ose që ka 
nevojë për mbrojtje alternative ose mbrojtje tjetër, për çka familja nuk ka të drejtën e 
statusit të refugjatit apo statusit të mbrojtjes alternative.

Agjencia e Migracionit vëren se tensionet e ashpra mes fraksioneve kundërshtare 
janë të përhapura në Bagdad. Megjithatë, në bazë të arsyetimit të mësipërm, Agjencia 
e Migracionit gjen që familja gjithashtu nuk mund të konsiderohet se ka nevojë për 
mbrojtje, sipas kuptimit të kapitullit 4, seksioni 2a, nënseksioni i parë, i Aktit për të 
Huajt. Prandaj, familja nuk ka asnjë të drejtë për statusin që bie nën ndonjë nevojë tjetër 
për mbrojtje.

…”
Në përfundim, Agjencia e Migracionit gjeti se nuk kishte arsye për të dhënë lejet 

e qëndrimit të familjes. Në këtë sfond, Agjencia e Migracionit hodhi poshtë kërkesën 
e familjes dhe urdhëroi dëbimin e tyre nga Suedia në bazë të Kapitullit 8, seksioni 1, i 
Aktit për të Huajt.

18.  Aplikantët u ankuan në Gjykatën e Migracionit (Migrationsdomstolen), duke pohuar se 
autoritetet irakiane nuk kishin qenë dhe nuk ishin në gjendje t’i mbronin ata. Ata kishin 
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kontaktuar policinë pas zjarrit në shtëpinë e tyre dhe aksionet e biznesit të aplikantit 
të parë në vitin 2006 dhe 2008 dhe vrasjen e vajzës së parë dhe të dytë të aplikantëve 
në vitin 2008, por pas kësaj nuk kishin guxuar të kontaktojnë autoritetet për shkak 
të rrezikut për zbulimin e vendbanimit të tyre. Së bashku me parashtrimet e tyre me 
shkrim, ata i bashkëngjitën një deklaratë me shkrim të shkruar nga një fqinj në Bagdad, 
i cili deklaroi se një grup terrorist i maskuar kishte ardhur në kërkim të aplikantit të parë 
më 10 shtator 2011 në orën 10:00. Dhe se fqinji u kishte thënë atyre se aplikantët kishin 
shkuar në një vend të panjohur. Fqinji gjithashtu deklaroi se, menjëherë pas incidentit, 
kërkuesi i parë e kishte thirrur atë dhe i ishte thënë për incidentin. Aplikantët gjithashtu 
paraqitën një certifikatë të përkthyer të qëndrimit/raport të policisë që dyshohet se 
vërtetonte se shtëpia e tyre ishte djegur nga një grup terrorist më 12 nëntor 2011. Për 
më tepër, aplikantët paraqitën një DVD që përmban një regjistrim audioviziv të një 
debati publik në televizion lidhur me korrupsionin dhe infiltrimi i anëtarëve të al-Kaedës 
brenda administratës së Irakut. Aplikantët përmendën në lidhje me këtë se aplikanti i 
parë kishte marrë pjesë në debatin publik, i cili ishte transmetuar në kanalin Alhurra 
në Irak më 12 shkurt 2008, domethënë katër vjet më parë. Së fundi, duke dorëzuar 
certifikata të ndryshme mjekësore, aplikantët pohuan se shëndeti i aplikantit të parë ishte 
përkeqësuar dhe se ai nuk mund të merrte kujdes të duhur spitalor në Irak. Agjencia e 
Migracionit bëri parashtresa para Gjykatës së Migracionit. Ai deklaroi, ndër të tjera, 
se dokumentet e dorëzuara në lidhje me incidentet e pretenduara më 10 shtator dhe 12 
nëntor 2011 ishin të një natyre të thjeshtë dhe me pak vlerë si dëshmi.

19.  Më 23 prill 2012, Gjykata e Migracionit mbështeti vendimin e Agjencisë së Migracionit. 
Lidhur me nevojën për mbrojtje, gjykata u shpreh:

“Është e pakontestueshme në rastin në fjalë që bazat e kërkuesve për mbrojtje 
duhet të shqyrtohen në lidhje me Irakun. Situata e përgjithshme në Irak nuk është e 
tillë që të japë të drejtën automatike për një leje qëndrimi. Prandaj, duhet të bëhet një 
vlerësim individual i bazave për mbrojtje të parashtruara nga aplikantët.

Aplikantët kanë pohuar se ata kanë nevojë për mbrojtje pas kthimit në Irak, pasi 
ata rrezikojnë të jenë të ekspozuar ndaj keqtrajtimit nga al-Kaeda, sepse kompania [e 
aplikuesit të parë] punoi me kontratë për amerikanët në Irak deri në vitin 2008.

Gjykata e Migracionit konsideron se ngjarjet e supozuara ndodhën në të kaluarën e 
largët, saqë është e vështirë të shihet pse ende do të ekzistojë një kërcënim pasi [aplikanti 
i parë] nuk e kryen më atë punë dhe se në rast se disa kërcënime ende ekzistojnë, duket 
e mundshme [framstår som troligt] se autoritetet irakiane të zbatimit të ligjit janë të 
dy të gatshëm dhe të aftë t’u ofrojnë kërkuesve mbrojtjen e nevojshme. Në rrethana të 
tilla, nuk ka arsye për t’u dhënë aplikuesve ndonjë leje qëndrimi në bazë të nevojës për 
mbrojtje.
…” 

20.  Aplikuesit u ankuan në Gjykatën e Apelimit të Migracionit (Migrationsöverdomstolen). 
Kërkesa e tyre për leje për ankesë u refuzua më 9 gusht 2012.

C. Procedurat e jashtëzakonshme

21.  Më 29 gusht 2012, aplikantët paraqitën një kërkesë në Agjencinë e Migracionit për një 
rishqyrtim të çështjes së tyre. Ata pohuan se aplikanti i parë ishte nën kërcënim nga al-
Kaeda, sepse ai kishte qenë politikisht aktiv. Ata treguan një video që tregon aplikantin 
e parë të intervistuar në anglisht, një video që tregon një demonstrim dhe një video që 
tregon një debat televiziv.



781

22.  Më 26 shtator 2012 Agjencia e Migracionit refuzoi kërkesën e aplikantit. Kërkesa nuk u 
apelua në Gjykatën e Migracionit kundër këtij vendimi.

II. LIGJI I BRENDSHËM I ZBATUSHËM 

23.  Dispozitat themelore të zbatueshme në rastin në fjalë, në lidhje me të drejtën e të huajve 
për të hyrë dhe për të qëndruar në Suedi, janë të përcaktuara në Aktin për të Huajt 
(Utlänningslagen, Akti Nr. 2005: 716).

24.  Një i huaj që konsiderohet të jetë refugjat ose që ka nevojë për mbrojtje, me përjashtime 
të caktuara, ka të drejtën e një leje qëndrimi në Suedi (Kapitulli 5, seksioni 1, i Aktit). 
Termi “refugjat” i referohet një të huaji që është jashtë vendit të kombësisë së tij ose 
saj, për shkak të një frike të bazuar mirë për të qenë i persekutuar për shkak të racës, 
kombësisë, besimeve fetare ose politike, ose në bazë të gjinisë, orientimit seksual ose 
anëtarësimi në një grup të caktuar shoqëror dhe që nuk është në gjendje ose, për shkak 
të një frike të tillë, nuk është i gatshëm të përfitojë nga mbrojtja e atij vendi (Kapitulli 4, 
seksioni 1). Kjo vlen pa marrë parasysh nëse persekutimi është në duart e autoriteteve 
të vendit ose nëse këto autoritete nuk mund të pritet të ofrojnë mbrojtje nga persekutimi 
nga individët privatë. Nga “një i huaj tjetër që ka nevojë për mbrojtje” nënkupton, ndër 
të tjera, një person që ka lënë vendin e kombësisë së tij për shkak të një frike të bazuar 
për t’u dënuar me vdekje ose marrjen e dënimit fizik, ose për t’u nënshtruar torturës ose 
trajtime ose dënime të tjera çnjerëzore ose poshtëruese (Kapitulli 4, seksioni 2).

25.  Për më tepër, nëse leja e qëndrimit nuk mund të jepet mbi bazën e mësipërme, një leje e 
tillë mund t’i jepet një të huaji nëse, pas një vlerësimi të përgjithshëm të gjendjes së tij, 
ka rrethana të tilla veçanërisht shqetësuese (synnerligen ömmande omständigheter) që 
ta lejojnë atë të qëndrojë në Suedi (Kapitulli 5, seksioni 6).

26.  Sa i përket zbatimit të një urdhri deportimi ose dëbimi, duhet të merret parasysh rreziku i 
dënimit me vdekje ose i torturës dhe trajtimit ose dënimit tjetër çnjerëzor ose poshtërues. 
Sipas një dispozite të veçantë për pengesat ndaj përmbarimit, një i huaj nuk duhet të 
dërgohet në një vend ku ekzistojnë baza të arsyeshme për të besuar se ai ose ajo do të 
ishte në rrezik të vuajtjes së dënimit kapital apo të dëmtimit fizik ose nënshtrimit të 
torturës ose ndonjë trajtimi çnjerëzor ose degradues (Kapitulli 12, seksioni 1). Përveç 
kësaj, një i huaj nuk duhet, në parim, të dërgohet në një vend ku ai ose ajo rrezikon 
persekutimin (Kapitulli 12, seksioni 2).

27. Në kushte të caktuara, një të huaji mund t’i jepet një leje qëndrimi edhe nëse një urdhër 
dëbimi ose deportimi ka marrë fuqi juridike. Ky është rasti kur janë shfaqur rrethana 
të reja të cilat tregojnë se ekzistojnë baza të arsyeshme për të besuar, ndër të tjera, se 
zbatimi do ta vendoste të huajin në rrezik që t’i nënshtrohet dëmtimit ose ndëshkimit 
fizik, torturës ose trajtimeve ose dënimeve të tjera çnjerëzore ose degraduese; ku ka 
arsye mjekësore ose arsye të tjera të veçanta pse urdhri nuk duhet të zbatohet (Kapitulli 
12, seksioni 18). Nëse leja e qëndrimit nuk mund të jepet në bazë të këtyre kritereve, 
Agjencia e Migracionit mund të vendosë të rishqyrtojë çështjen. Një rivlerësim i tillë 
duhet të kryhet aty ku mund të supozohet, në bazë të rrethanave të reja të thirrura nga i 
huaji, që ka pengesa të vazhdueshme për zbatimin e natyrës së përmendur në Kapitullin 
12, seksionet 1 dhe 2 dhe se këto rrethana nuk mund të ishin ngritur më parë ose i huaji 
tregon se ai ose ajo ka një justifikim të vlefshëm për mos e bërë këtë. Nëse kushtet 
e aplikueshme nuk janë plotësuar, Agjencia e Migracionit do të vendosë që të mos e 
rivlerësojë (Kapitulli 12, seksioni 19).

28.  Çështjet lidhur me të drejtën e të huajve për të hyrë dhe për të qëndruar në Suedi trajtohen 
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nga tre organe: Agjencia e Migracionit, Gjykata e Migracionit dhe Gjykata e Apelit për 
Migracionin.

29.  Një urdhër deportimi ose dëbimi mundet - përveç disa përjashtimeve që nuk kanë 
rëndësi për rastin në fjalë - të zbatohen vetëm kur ai ka fituar forcën ligjore. Kështu, 
ankesat në gjykata kundër një vendimi të Agjencisë së Migracionit për një kërkesë për 
azil dhe një leje qëndrimi në procedurat e zakonshme kanë efekt automatik pezullues. 
Nëse pas marrjes së vendimit në procedurë të zakonshme, i huaji bën një kërkesë sipas 
Kapitullit 12, seksioni 18 ose 19, i takon Agjencisë të vendosë nëse do të pezullojë 
zbatimin (ndalimin) në bazë të ligjit të rrethanave të reja të paraqitura. Prandaj, një 
kërkesë e tillë nuk ka efekt pezullues automatik dhe as ankesa në gjykata kundër një 
vendimi të marrë nga Agjencia sipas Nenit 19 (asnjë ankesë nuk qëndron kundër një 
vendimi të marrë sipas Nenit 18).

III. INFORMATA TË NEVOJSHME TË VENDIT PËR IRAKUN

30.  Informata të shumta për gjendjen e përgjithshme të të drejtave të njeriut në Irak dhe 
mundësinë e zhvendosjes së brendshme në Rajonin e Kurdistanit mund të gjenden, ndër 
të tjera, në M.Y.H. dhe të tjerët k. Suedisë (Nr.50859/10, §§ 20-36, 27 qershor 2013) dhe 
A.A.M. k. Suedisë (Nr. 68519/10, §§ 29-39, 3 prill 2014). Informacioni i paraqitur më 
poshtë ka të bëjë me ngjarjet dhe zhvillimet që ndodhin pas dorëzimit të vendimit të 
fundit më 3 prill 2014.

A. Situata e përgjithshme e sigurisë

31.  Në mesin e qershorit 2014, pas përleshjeve që kishin filluar në dhjetor 2013, Shteti 
Islamik i Irakut dhe al-Sham (ISIS - i njohur edhe si Shtet Islamik i Irakut dhe Levantit 
(ISIL)) dhe forcat e përafërta filluan një ofensive të madhe në veri të Irakut kundër 
qeverisë së Irakut gjatë së cilës ata morën Samarrën, Mosulin dhe Tikritin.

32.  Sipas një njoftimi nga Amnesty International me titull “Iraku i Veriut: Civilët në vijën e 
zjarrit”, të datës 14 korrik 2014:

“Marrja në fillim të qershorit nga ana e Shtetit Islamik në Irak dhe al-Sham (ISIS) 
të Mosulit, qytetit të dytë më të madh të Irakut dhe qyteteve dhe fshatrave të tjera në 
Irakun veriperëndimor ka rezultuar në një rigjallërim dramatik të tensioneve sektare dhe 
zhvendosjes masive të komuniteteve që kanë frikë nga sulmet sektare dhe reprezaliet. 
Pothuajse gjithë popullsia jo-suni e Mosulit, Tal ‘Afar dhe zonat përreth që kanë hyrë 
nën kontrollin e ISIS-it ka ikur pas vrasjeve, rrëmbimeve, kërcënimeve dhe sulmeve 
ndaj pronave të tyre dhe vendeve të adhurimit.

Është e vështirë të përcaktohet shkalla e vërtetë e vrasjeve dhe rrëmbimeve që ISIS 
ka kryer. Amnesty International ka mbledhur dëshmi për shumë raste. Deri më sot, ISIS 
duket se nuk është përfshirë në masivizimin e civilëve, por zgjedhja e objektivave të tyre - 
myslimanë shiitë dhe shenjte Shi›a - ka shkaktuar frikë dhe panik në mesin e komunitetit 
Shi›a, të cilët përbëjnë shumicën e popullsisë së Irakut, por janë një minoritet në rajon. 
Rezultati ka qenë një eksod masiv i myslimanëve shiitë si dhe anëtarë të pakicave të 
tjera, të tilla si të krishterët dhe Yezidis. Muslimanët sunitë që besohet të jenë kundër 
ISIS, pjesëtarët e forcave të sigurisë, nëpunësit civilë dhe ata që kanë punuar më parë 
me forcat amerikane kanë ikur në mënyrë të ngjashme - disa pasi ata dhe të afërmit e 
tyre ishin në shënjestër të ISIS.

ISIS u ka bërë thirrje ish pjesëtarëve të forcave të sigurisë dhe të tjerëve që ata 
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konsiderojnë të jenë të përfshirë në shtypjen e qeverisë për ‘pendim’ dhe ka premtuar 
të mos dëmtojë ata që e bëjnë. Procesi përfshin një deklaratë publike pendimi (toëba), 
e cila në fakt gjithashtu përfshin një premtim të besnikërisë në xhami dhe bindjes ndaj 
ISIS, të caktuar posaçërisht për këtë qëllim. Shumë prej atyre që kanë mbetur në zonat 
e kontrolluara nga ISIS janë duke marrë ftesën dhe duke u penduar publikisht. Praktika, 
megjithatë, nuk është pa rreziqe, pasi i lejon ISIS-it të mbledhë emrat, adresat, numrat 
ID dhe detajet e tjera të identifikimit të mijëra burrave, të cilët mund të vendosin të 
synojnë më vonë.

Ndërkohë, Amnesty International ka mbledhur prova që tregojnë një model të 
ekzekutimeve jashtëgjyqësore të të ndaluarve nga forcat e qeverisë irakiane dhe milicitë 
shiite në qytetet Tal ‘Afar, Mosul dhe Ba’quba. Sulmet ajrore të nisura nga forcat e 
qeverisë irakiane kundër zonave të kontrolluara nga ISIS kanë vrarë dhe plagosur edhe 
dhjetra civilë, disa në sulme pa dallim.

Ky njoftim bazohet në një hetim dy-javor në Irakun e veriut, gjatë së cilës Amnesty 
International vizitoi qytetet e Mosulit, Kirkukut, Dohukut dhe Erbilit dhe qytetet përreth 
dhe fshatrat në këto zona dhe kampet për personat e zhvendosur në el-Khazer / Kalak 
dhe Garmaëa; dhe u takuan me të mbijetuarit dhe të afërmit e viktimave të sulmeve 
të kryera nga ISIS dhe nga forcat qeveritare dhe milicitë aleate, civilët e zhvendosur 
nga konflikti, anëtarët dhe përfaqësuesit e pakicave, figurat fetare, organizatat lokale të 
shoqërisë civile, organizatat ndërkombëtare që ndihmojnë të zhvendosurit dhe ushtrinë 
Peshmerga komandantët. Të gjitha intervistat e përmendura në dokument u kryen gjatë 
kësaj vizite.

… 
Vlerësimi i Amnesty International është se të gjitha palët në konflikt kanë bërë 

shkelje të së drejtës ndërkombëtare humanitare, duke përfshirë krimet e luftës dhe 
abuzimet e mëdha të të drejtave të njeriut. Për më tepër, sulmet e tyre po shkaktojnë 
zhvendosje masive të civilëve.

Kur aktorët e armatosur veprojnë në zonat të populluara të banimit, palët ndërluftuese 
duhet të marrin të gjitha masat e mundshme për të minimizuar dëmtimin e civilëve. Ata 
duhet të marrin masa paraprake për të mbrojtur civilët dhe objektet civile nën kontrollin 
e tyre kundër efekteve të sulmeve nga kundërshtari, përfshirë duke shmangur - deri 
në masën maksimale të mundshme - gjetjen e objektivave ushtarake brenda ose pranë 
zonave të dendura të populluara. Ligji ndërkombëtar humanitar gjithashtu ndalon 
shprehimisht taktikat si përdorimi i “mburojave njerëzore” për të parandaluar sulmet 
ndaj objektivave ushtarake. Megjithatë, dështimi nga njëra anë për të ndarë luftëtarët 
e tij nga civilët dhe objektet civile nuk e lehtëson kundërshtarin e saj ndaj detyrimit 
të tij sipas ligjit ndërkombëtar humanitar për të drejtuar sulme vetëm ndaj luftëtarëve 
dhe objektivave ushtarake dhe për të marrë të gjitha masat e nevojshme në sulmet për 
të kursyer civilët dhe objektet civile. Ligji ndërkombëtar humanitar ndalon sulme të 
qëllimshme të drejtuara kundër civilëve që nuk marrin pjesë në konflikt, sulme pa dallim 
(që nuk bëjnë dallim midis objektivave civile dhe ushtarake) dhe sulme joproporcionale 
(të cilat mund të priten të shkaktojnë dëm të rastësishëm për civilët që do të ishin të 
tepruara në raport me avantazhin konkret dhe i drejtpërdrejtë ushtarak i parashikuar). 
Sulme të tilla përbëjnë krime lufte. Këto rregulla zbatohen në mënyrë të barabartë për të 
gjitha palët në konfliktet e armatosura në çdo kohë pa përjashtim.

Konflikti në Irakun e veriut ka zhvendosur qindra mijëra civilë, të cilët kanë ikur 
në zonat fqinje kurde të administruara nga KRG. Shumica jetojnë në kushte të vështira, 
disa në kampe për persona të zhvendosur brenda vendit dhe të tjerë që strehohen në 
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shkolla, xhami, kisha dhe me komunitetet pritëse. Në civilët e parë që ikën pas ISIS-it 
kapën zona të mëdha të Irakut veriperëndimor u lejuan të hyjnë në Rajonin e Irakut të 
Kurdistanit (KRR), por në javët e fundit aksesi për irakenët jo-kurdë është kufizuar 
ashpër nga KRG. Disa nga ata që ikën po kërkojnë strehim në KRI, ndërsa të tjerët, 
kryesisht Shi’a Turkmen dhe Shabak, duan të udhëtojnë në jug drejt kryeqytetit dhe 
më gjerë, ku shumica e popullsisë është Shi’a dhe ku ata mendojnë se do të ishin më të 
sigurt.

Ndërsa qeveria qendrore e Irakut mbetet e zënë nga ndarjet politike dhe sektare 
dhe KRG duket gjithnjë e më i fokusuar në aneksimin e më shumë territoreve në zonat 
që kontrollon, civilët irakianë të kapur në konflikt po e gjejnë gjithnjë e më të vështirë 
gjetjen e mbrojtjes dhe ndihmës.

Amnesty International i bën thirrje të gjitha palëve në konflikt që të japin fund 
menjëherë për vrasjen e robërve dhe rrëmbimin e civilëve; për t’i trajtuar të paraburgosurit 
në mënyrë humane në çdo kohë; të përmbahen nga kryerja e sulmeve pa dallim, duke 
përfshirë përdorimin e granatimeve të artilerisë dhe bombardimeve ajrore të pambuluara 
në zonat me përqëndrime të mëdha civilësh. Ai gjithashtu përsërit thirrjen e tij për KRG 
që të lejojë civilët që po ikin nga luftimet - pavarësisht nga feja apo përkatësia etnike - të 
kërkojnë strehim dhe kalim të sigurt nëpër zonat e kontrolluara nga KRG.”

33. Pozita e Zyrës së Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët 
(UNHCR) mbi kthimet në Irak, të datës tetor 2014, theksoi ndër të tjera:

“Hyrje
1.  Që nga publikimi i UNCHR 2012 Udhëzimeve për Pranueshmërinë e Irakut dhe 

Aide Memoo 2012 lidhur me refugjatët palestinezë në Irak, Iraku ka përjetuar 
një rritje të re të dhunës mes forcave irakiane të sigurisë (ISF) dhe forcave kurde 
(Peshmerga) nga njëra anë dhe grupit ‘ Shtetit Islamik të Irakut dhe Al-Sham ‘(në 
tekstin e mëtejmë ISIS), i cili vepron si në Irak dhe Siri, ashtu edhe në grupe të 
armatosura të lidhura. Civilët janë vrarë dhe plagosur çdo ditë si rezultat i kësaj 
rritje të dhunës, duke përfshirë sulmet vetëvrasëse dhe bombat e makinave, 
bombardimet, sulmet ajrore dhe ekzekutimet. Si rezultat i përparimeve nga ISIS, 
qeveria e Irakut raportohet se ka humbur kontrollin e plotë ose të pjesshëm mbi 
pjesë të konsiderueshme të territorit të vendit, veçanërisht në Al-Anbar, Nineëa, 
Salah Al-Din, Kirkuk dhe Diyala governorates. Megjithëse forcat ISF dhe Kurde, të 
mbështetura nga sulmet ajrore amerikane, kanë rifituar kohët e fundit kontrollin mbi 
disa lokalitete, kryesisht përgjatë kufijve të brendshëm me Rajonin e Kurdistanit, 
vijat e përgjithshme të linjës mbeten fluide. Konflikti, i cili u përshkallëzua përsëri 
në guvernatorin e Al-Anbar në janar 2014 dhe që atëherë u përhap në guvernatorë 
të tjerë, është etiketuar si një konflikt i armatosur jo ndërkombëtar. Rastet deri më 
tani në vitin 2014 përfaqësojnë totalin më të lartë që nga niveli i konfliktit sektar në 
vitet 2006-2007.

… 
Qëndrimi i UNCHR mbi Kthimet
27.  Ndërsa situata në Irak mbetet shumë e lëvizshme dhe paqëndrueshme, pasi të gjitha 

pjesët e vendit raportohen të jenë prekur, drejtpërdrejt ose tërthorazi, nga kriza e 
vazhdueshme, UNHCR u kërkon Shteteve të mos i kthejnë me forcë personat me 
origjinë nga Iraku deri sa të kenë ndodhur përmirësime të prekshme të sigurisë dhe 
të drejtave të njeriut. Në rrethanat e tanishme, shumë njerëz që largohen nga Iraku 
ka të ngjarë të përmbushin kriteret e Konventës së 1951 për statusin e refugjatëve. 
Kur, në kontekstin e gjykimit të një rasti individual të një personi me origjinë 
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nga Iraku, kriteret e konventës së 1951 nuk janë zbatuar, kriteret më të gjera të 
refugjatëve që përmbahen në instrumentet përkatëse rajonale ose format plotësuese 
të mbrojtjes ka të ngjarë të zbatohen. Në rrethanat e tanishme, me zhvendosjen e re 
të brendshme të shoqëruar me një krizë humanitare të madhe, rritje të tensioneve 
sektare dhe kufizimeve të pranuara të hyrjes, veçanërisht në Rajonin e Kurdistanit 
të Irakut, UNHCR në parim nuk e konsideron të përshtatshme për Shtetet tu 
mohojnë personave nga Iraku mbrojtje ndërkombëtare në bazë të zbatueshmërisë 
së një fluturimi të brendshëm ose alternativë të zhvendosjes. Varësisht nga profili i 
rastit individual, konsideratat e përjashtimit mund të duhet të shqyrtohen.”

34.  Sipas Raportit të 2015 Human Rights Watch World për Irakun, lëshuar më 29 janar 
2015:

“Abuzimet nga Forcat e Sigurisë dhe Milicia të mbështetura nga Qeveria
Në mars, ish-kryeministri al-Maliki u tha këshilltarëve të lartë të sigurisë se ai do të 

formonte një forcë të re të sigurisë të përbërë nga tre milicitë: Asa’ib, Kita’ib Hezbollah 
dhe Brigadat Badr. Këta militantë rrëmbyen dhe vranë civilë sunitë nëpër Bagdad, Diyala 
dhe në krahinat Hilla, në një kohë kur konflikti i armatosur midis forcave qeveritare dhe 
kryengritësve suni po intensifikohej.

Sipas dëshmitarëve dhe burimeve mjekësore dhe qeveritare, milicitë pro-qeveritare 
ishin përgjegjëse për vrasjen e 61 burrave suni midis 1 qershorit dhe 9 korrikut 2014 dhe 
vrasjen e të paktën 48 burrave sunitë në mars dhe prill në fshatra dhe qytete në një zonë 
të njohur si “Rrypi i Bagdadit”. Dhjetra banorë të pesë qyteteve në Rripin e Bagdadit 
thanë se forcat e sigurisë, së bashku me milicitë e mbështetura nga qeveria, sulmuan 
qytetet e tyre, rrëmbyen dhe vranë banorët dhe u vunë zjarrin shtëpive, blegtorisë dhe 
kulturave të tyre.

Një i mbijetuar i një sulmi në një xhami sunni në provincën lindore të Diyala në 
gusht tha se anëtarët e Asa’ib Ahl al-Haqq hynë në xhami gjatë namazit të së premtes, 
qëlluan dhe vranë imamin dhe më pas hapën zjarr mbi burrat e tjerë në Xhami, duke 
vrarë të paktën 70 njerëz. Tre banorë të tjerë të Diyala raportuan se Asa’ib Ahl al-Haqq 
kishte rrëmbyer dhe vrarë të afërmit e tyre.

Forcat irakiane të sigurisë dhe milicitë e lidhur me qeverinë ishin përgjegjëse për 
ekzekutimin e paligjshëm të së paku 255 të burgosurve në gjashtë qytete dhe qytete 
irakiane në qershor. Shumica dërrmuese e forcave të sigurisë dhe milicisë janë Shia, 
ndërsa të vrarët e vrarë ishin sunitë. Të paktën tetë nga të vrarët ishin djem nën 18 vjeç.

35.  Shënimet informuese të 9 shkurtit 2015 të lëshuar nga Zyra Federale Gjermane për 
Migracionin dhe Azilin, Qendrën e Informacionit Azil dhe Migracionin, kanë deklaruar 
në lidhje me Irakun:

“Situata e sigurisë
Raportet ditore të përplasjeve të armatosura dhe bombardimeve vetëvrasëse 

vazhdojnë të pashqetësuar. Një sulm vetëvrasës i kryer në Bagdad më 9 shkurt 2015 vrau 
të paktën 12 vetë. Më shumë se 40 vetë u plagosën. Sulmi u krye në rrethin e Kadhimiya 
që ka një popullsi të madhe Shia. Deri më tani, askush nuk ka marrë përgjegjësinë për 
sulmin. Më 7 shkurt 2015, më shumë se 30 persona u vranë dhe më shumë se 70 u 
plagosën në shpërthimet vetëvrasëse në Bagdad. Shumica e viktimave thuhet se ishin 
muslimanë shiitë dhe oficerë të sigurisë.

Mbikqyrja gjatë natës u hoq në Bagdad më 7 shkurt 2015. 
Shteti Islamik (IS) thuhet se ka vrarë 48 vetë në territorin e tij në Irak që nga fillimi 

i vitit, shumica në qytetin e Mosulit (provincën e Ninive) dhe në periferi rreth Mosulit.
…”
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36.  Raportet e Shteteve të Bashkuara (SHBA) për Praktikat e të Drejtave të Njeriut për vitin 
2014, të nxjerra në shkurt 2015, vunë në dukje sa më poshtë në lidhje me Irakun:

“ISIL ka kryer një numër të madh abuzimesh serioze të të drejtave të njeriut. Në 
një mënyrë sistematike dhe të përhapur, ISIL synonte zyrtarët e qeverisë dhe anëtarët e 
forcave të sigurisë, si dhe civilët, veçanërisht Shia, pakicat fetare dhe etnike, gratë dhe 
fëmijët. Në një masë më të vogël, forcat irakiane të sigurisë (ISF) dhe milicitë shiite 
gjithashtu thuhet se kanë kryer abuzime në mjedisin e çarmatosur të sigurisë.

Destabilizimi i dhunës dhe luftimi midis forcave qeveritare dhe ISIL u përshkallëzua 
në provincën Anbar në fund të vitit 2013 dhe u përhap në provincat e tjera gjatë këtij 
viti. Më 9 qershor, ISIL filloi sulmin dhe kapi shpejt Mosulin, qytetin e dytë më të 
madh. Më pas, forcat ISIL morën kontrollin e zonave të mëdha të Anbar, Nineëa, Salah 
ad Din, dhe provincat Diyala. Përleshjet e armatosura ndërmjet ISIL dhe ISF, duke 
përfshirë Peshmerga - forcat e armatosura të qeverisë rajonale të Kurdistanit - shkaktuan 
zhvendosje masive të brendshme, me të cilat Kombet e Bashkuara vlerësonin më shumë 
se dy milionë persona të detyruar të iknin nga shtëpitë e tyre në mbarë vendin. Kriza 
humanitare u përkeqësua në korrik dhe gusht, pasi ISIL kishte në shënjestër pakicat 
etnike dhe fetare, kreu dhunë në baza gjinore, shiste gratë dhe fëmijët si skllevër, ushtarë 
të rekrutuar të fëmijëve dhe shkatërroi infrastrukturën civile.

Problemet e rënda të të drejtave të njeriut vazhduan. Vrasjet në shkallë të gjerë 
dhe të shpeshta, shumica e të cilave u krye ISIL, destabilizuan vendin. Ato përfshijnë 
vrasjen në masë të 10 qershorit të më shumë se 600 të burgosurve, pothuajse të gjithë 
Shia, në burgun Badoush pranë Mosulit. ISIL gjithashtu vrau, rrëmbeu dhe dëboi nga 
shtëpitë e veta anëtarë të grupeve fetare dhe etnike, duke përfshirë të krishterët, Shia 
Shabak, Shia Turkmen dhe Yezidis. Njëkohësisht, por në një shkallë shumë më të vogël, 
pati raportime të paverifikuara të aktorëve qeveritarë dhe militantëve shiitë që vranë të 
burgosurit sunitë.”

37.  Më 9 mars 2015, Iraku Neës (IraqiNeës.com) raportoi se Shefi i Shtabit të SHBA-ve, 
Martin Dempsey, në një konferencë të përbashkët shtypi me Ministrin e Mbrojtjes të 
Irakut, Khalid al-Ubaidi, kishte thënë: “Mbrojtja e Bagdadit dhe Damit të Mosulit si dhe 
rrethi Haditha janë ndër prioritetet kryesore të Koalicionit Ndërkombëtar”. 

38.  Informacioni i Zyres së Brendshme të Mbretërisë së Bashkuar për gjendjen e sigurisë në 
Irak, lëshuar në nëntor 2015, deklaroi si vijon nën titullin “Përmbledhje e politikave”:

“Situata e sigurisë në ‘zonat e kontestuara’ të Irakut, të identifikuar si guvernatorë 
të Anbar, Diyala, Kirkuk, Nineëah dhe Salah Al-Din, ka arritur një nivel të tillë që një 
largim në këto zona do të shkelë nenin 15 (c) të Direktiva e Kualifikimit (QD).

Gjendja e sigurisë në pjesët e “Rripit të Bagdadit” (zonat që rrethojnë qytetin e 
Bagdadit), ku kufiri me Anbar, Salah Al-Din dhe Diyala guvernatorët, ka arritur një 
nivel të tillë që heqja në këto zona do të shkelë nenin 15 (c) E QD.

Në pjesën tjetër të Irakut - guvernatorët e Bagdadit (përfshirë Qytetin e Bagdadit), 
Babilin, Basrahun, Kerbalanën, Najafin, Muthanën, Thi-Qarin, Misanin, Quadisijën dhe 
Ëassitin dhe Rajonin e Irakut të Kurdistanit (KRR) që përbëjnë Erbilin, Sulejmanijin 
Dhe Dahuk governorates - dhunë pa dallim nuk arrin një nivel të tillë që është në 
përgjithësi një rrezik 15 (c). Megjithatë, vendimmarrësit duhet të shqyrtojnë nëse ka 
faktorë të veçantë që lidhen me rrethanat individuale të personit, të cilat megjithatë 
mund t’i vendosin ato në rrezik të shtuar.

Situata e sigurisë mbetet e paqëndrueshme dhe vendimmarrësit duhet të marrin në 
konsideratë informacionin e përditësuar të vendit në vlerësimin e rrezikut”. 
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B. Situata e personave të cilët bashkëpunuan me forcat e huaja të armatosura 

39. Raporti Informues i Vendit të Origjinës së Zyrës së Mbretërisë së Bashkuar për Irakun 
më 10 dhjetor 2009 deklaroi:

“… Civilët e punësuar ose të lidhur ndryshe me MNF-I (Forca Multi-Kombëtare në 
Irak) janë në rrezik të jenë në shënjestër nga aktorët jo-shtetërorë. Në zonat ku siguria 
është përmirësuar gjatë vitit të kaluar, rreziqet ndaj personave të lidhur me MNF-I kanë 
zvogëluar deri në një farë mase, por janë ende të konsiderueshme duke pasur parasysh 
ndikimin e vazhdueshëm të grupeve ekstremiste. Në zonat ku AQI [al-Kaeda në Irak] 
dhe grupe të tjera kryengritëse vazhdojnë të jenë të pranishëm, sidomos në guvernatorët 
e Nineëa dhe Diyala, rreziku për të qenë në shënjestër mbetet shumë më i lartë. Rreziku 
është veçanërisht i lartë për personat që punojnë si përkthyes për MNF-I duke pasur 
parasysh ekspozimin e tyre dhe përfshirjen e mundshme në aktivitetet ushtarake, p.sh. 
arrestime, bastisje ose marrje në pyetje të anëtarëve të kryengritësve ose të milicisë. 
Thuhet se rreth 300 përkthyes janë vrarë në Irak që nga viti 2003. Ekziston gjithashtu 
një rrezik më i madh për sulme në zonat me një përqendrim të lartë të personelit të huaj, 
siç është IZ [Zona Ndërkombëtare] ose komponimet ushtarake, veçanërisht në pikat e 
kontrollit që i afrohen këtyre objekteve dhe kur Duke udhëtuar në konvoj ushtarake … 
… 

Shtetasit irakianë të punësuar nga kompanitë e huaja janë në rrezik të sulmohen kur 
janë jashtë një kompleksi të sigurt si IZ ose një bazë ushtarake.”

40. Raporti i përkohshëm i datës 14 janar 2011 i lëshuar nga Qendra Kombëtare e 
Informacionit e Norvegjisë (Landinfo) dhe Agjencia Suedeze e Migracionit për misionin 
e tyre të zbulimit të fakteve në Irak vërejtën se kishte pasur një numër incidentesh ku 
irakianët që kishin punuar për amerikanët ishin të vrarë. Shtetet e Bashkuara kishin një 
program ndihmës për irakianët të cilët ishin nën kërcënime për të punuar në ambasadën 
në Bagdad. Rekrutimi u krye vetëm pas shqyrtimit të kujdesshëm, i cili mund të zgjasë 
tre deri në gjashtë muaj.

41.  Shënimi i Udhëzimit Operacional të Mbretërisë së Bashkuar për Irakun, i datës 22 gusht 
2014, deklaroi si vijim:

“3.10.9 Përfundim. Personat e perceptuar për të bashkëpunuar ose që kanë 
bashkëpunuar me qeverinë aktuale të Irakut dhe institucionet e saj, ish-forcat multietnike 
amerikane apo kompanitë e huaja janë në rrezik për persekutim në Irak. Kjo përfshin 
disa profesionistë të lidhur si gjykatësit, akademikët, mësuesit dhe profesionistët ligjorë. 
Një paraqitës i kërkesës i cili ka një kërcënim të lokalizuar në bazë të perceptimit të 
një bashkëpunëtori mund të jetë në gjendje të zhvendoset në një zonë ku kërcënimi i 
lokalizuar nuk ekziston. Pronari i rastit do të duhet të marrë parasysh profilin e veçantë 
të paraqitësit të kërkesës, natyrën e kërcënimit dhe sa do të shtrihej, dhe nëse do të ishte 
tepër e vështirë të pritej që paraqitësi i kërkesës të zhvendoset. Një pretendim i bërë 
për këto arsye mund të jetë i bazuar dhe një grant i statusit të refugjatit për shkak të 
mendimit politik ose mendimit politik të akuzuar mund të jetë i përshtatshëm në varësi 
të fakteve të rastit”.

42.  Sipas Raportit të 2015 të Amnesty International Hollandë, në Irak (translation from 
German original at https://www.amnesty.de/jahresbericht/2015/irak):

“Ushtarët e ISIS vranë gjithashtu sunitë, duke fajësuar ata për mbështetje të 
pamjaftueshme ose duke pretenduar se ata po punonin për qeverinë e Irakut dhe forcat e 
tyre të sigurisë ose ishin në shërbim të trupave amerikane gjatë luftës në Irak”.
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C. Aftësia e autoriteteve irakiane për të mbrojtur qytetarët e tyre

43.  Sipas raportit të 5 Majit 2014 nga (Landinfo) dhe Agjencia e Migracionit me titull 
“Irakun: sundimi i ligjit dhe sistemi i sigurisë dhe sistemit ligjor”:

“Kushtetuta irakiane e vitit 2005 garanton një sistem të sigurisë të mbrojtur nga 
forcat e sigurisë apolitike dhe jo-sektare. Gjithashtu në numër, forcat janë të prirura për 
të mbrojtur popullin e Irakut. Megjithatë, politizimi i forcave të sigurisë irakiane (ISF), 
korrupsioni, sektarizmi dhe mungesa e trajnimit të duhur e turbullojnë pamjen.

Sistemi ligjor është gjithashtu i përshkruar në kushtetutë, ku përshkruhet si një 
sistem i pavarur mbi të gjitha kompetencat përveç ligjit. Megjithatë, në të vërtetë policia 
dhe gjykatat (dhe institucionet e tjera) ende kanë mangësi.

Policia e rregullt konsiderohet si institucioni më i korruptuar i sistemit të sigurisë 
dhe sistemit ligjor dhe kështu njerëzit janë të friksuar për të raportuar krimet, edhe pse 
ka të dhëna se puna e policisë sot është më e mirë se në vitin 2010.

Korrupsioni duket të jetë më pak i zakonshëm në mesin e gjyqtarëve sesa policisë, 
por gjyqësori nuk është i pavarur siç parashihej nga kushtetuta dhe ende mbeti në nivelet 
e vitit 2010. Gjykatat mund të jenë nën presion nga politikanët, fiset dhe aktorët e tjerë 
(si milicitë dhe kriminelët). Një mungesë ose sasi e pakët e konsiderueshme e gjyqtarëve 
të kombinuar me shumë arrestime për shkak të kryengritjes ka shkaktuar një diferencë të 
madhe, e cila është negative për të pandehurit dhe palët e dëmtuara.

Jo vetëm që rastet janë në pritje, por edhe projektligje dhe kjo nuk përmirëson 
sundimin e ligjit. Për shembull, gjyqësori ende nuk rregullohet nga ligji i parashikuar 
në kushtetutë.

Ka disa mjete për njerëzit që të parashtrojnë ankesa kundër autoriteteve, por 
ndoshta institucioni më i rëndësishëm për t’u marrë me këto ankesa, Komisioni i Lartë 
për të Drejtat e Njeriut i themeluar në vitin 2012 ende nuk funksionon siç duhet.

Mjetet juridike kundër korrupsionit janë më të dobëta se në vitin 2010, kryesisht 
për shkak të ndërhyrjes politike dhe kapacitetit të kufizuar.

Ekzistojnë masa ligjore për të ndëshkuar zyrtarët e koruptuar, por zbatimi i tyre nuk 
është gjithmonë i lehtë - edhe nëse ka vullnet.

Në tërësi, gjendja e përkeqësuar e sigurisë dhe shtrëngimi politik i luftës ndikojnë 
njëri tjetrin dhe çon në deficite si në kapacitetin ashtu edhe në integritetin e sigurisë 
dhe sistemit ligjor të Irakut - më shumë se në vitin 2010 kur ne e vlerësuam së fundmi 
sundimin e ligjit në Irak. Sistemi ende punon, por të metat duket se rriten.”

44. Raportet e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara për Praktikat e të Drejtave të 
Njeriut për vitin 2014, të nxjerra në shkurt të vitit 2015, në vijim tregojnë rolin e policisë 
dhe aparatit të sigurisë në Irak:

“Për shkak të sulmeve dhe operacioneve ofensive nga Shteti Islamik i Irakut dhe 
Levantit (ISIL) gjatë këtij viti, qeveria humbi kontrollin efektiv mbi zonat e mëdha të 
vendit, kryesisht në arabët suni dhe disa zona të përziera suni/shi. Kontrolli mbi forcat e 
sigurisë ishte i paqëndrueshëm dhe përkeqësimi i situatës së sigurisë çoi në rishfaqjen e 
milicive shiite, të cilat vepronin kryesisht jashtë autoritetit të qeverisë.

…
Korrupsioni i përhapur në të gjitha nivelet e qeverisë dhe shoqërisë ka përkeqësuar 

mungesën e mbrojtjes efektive të të drejtave të njeriut.
…
Organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kritikuan natyrën gjithnjë e më 

sektare të aktivitetit të milicisë dhe mungesën e mbikëqyrjes së mjaftueshme të qeverisë. 
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Kryeministri al-Abadi përsëriti thirrjen për eliminimin e milicive të pavarura dhe 
urdhëroi të gjitha grupet e milicive të sjella nën autoritetin ISF. Udhëheqësit fetarë Shia 
gjithashtu kërkuan që vullnetarët Shia të luftonin nën komandën e forcave të sigurisë 
dhe të dënonin dhunën kundër civilëve, përfshirë shkatërrimin e pronës personale. 
Sidoqoftë, në shumicën dërrmuese të rasteve, militantët Shia vepronin në mënyrë të 
pavarur dhe pa mbikëqyrje apo drejtim nga qeveria.

…
Problemet vazhduan brenda forcave provinciale të policisë së vendit, duke përfshirë 

korrupsionin dhe mosgatishmërinë e disa oficerëve për të shërbyer jashtë zonave nga të 
cilat ata ishin. Ushtria dhe policia federale rekrutuan dhe dislokuan ushtarë dhe oficerë 
policie në baza mbarëkombëtare, duke reduktuar gjasat e korrupsionit në lidhje me 
lidhjet personale me fiset apo militantët. Kjo praktikë çoi në ankesat e komuniteteve 
lokale që pjesëtarët e ushtrisë dhe policisë ishin abuzive për shkak të dallimeve etno-
sektoriale. Forcat e sigurisë bënë përpjekje të kufizuara për të parandaluar ose për t’iu 
përgjigjur dhunës shoqërore”.

D. Zhvendosja e brendshme në Irak

45.  Informacioni i Zyrës së Mbretërisë së Bashkuar për Irakun lidhur me zhvendosjen e 
brendshme (dhe pengesat teknike), të lëshuar më 24 dhjetor 2014, përfshinte në vijim 
nën titullin “Përmbledhje e politikave”:
“Marrëveshjet e kthimit nga MB

1.4.1 Marrëveshjet aktuale të kthimit nga Britania e Madhe në Irak, qoftë nëpërmjet 
Erbilit dhe Bagdadit, nuk shkelin nenin 3 të KEDNJ-së.

Marrja e dokumentacionit civil në një vendbanim të rri
1.4.2 Karta e identitetit të gjendjes civile dhe certifikata e shtetësisë janë dy nga 

format më të rëndësishme të dokumentacionit civil, sepse ato ofrojnë drejtpërdrejtë ose 
tërthorazi qasje në një sërë të drejtash ekonomike dhe sociale.

1.4.3 Një person i kthyer në Irak i cili nuk ishte në gjendje të zëvendësonte Kartelën 
e Identifikimit të Statusin e Gjendjes Civile ose Certifikatën e Shtetësisë, ka të ngjarë të 
përballet me vështirësi të mëdha në qasjen në shërbime dhe mjeteve të jetesës dhe do të 
përballet me varfërinë e cila ka të ngjarë të arrijë pragun e Nenit 3.

1.4.4 Megjithatë, personat nga zonat jo të kontestuara të Irakut, të cilët kthehen ose 
në Erbil apo Bagdad, në përgjithësi do të mund të rimarrin kartën e identitetit të gjendjes 
civile, certifikatën e shtetësisë dhe dokumentacionin tjetër civil duke u kthyer në vendin 
e tyre të origjinës ose duke iu afruar agjencive relevante të qeverisë dhe joqeveritare të 
gjetura nëpër zonat e padiskutueshme.

1.4.5 Personat nga zonat kontestuese të Irakut të cilët kthehen në Bagdad do të ishin 
në gjendje të rimarrin kartën e identitetit të gjendjes civile, certifikatën e shtetësisë dhe 
dokumentacionin tjetër civil duke u afruar agjencive përkatëse të gjendura në Bagdad 
dhe Naxhaf.

1.4.6 Personat në Mbretërinë e Bashkuar që kërkojnë të rimarrin kartën e identitetit 
të gjendjes civile dhe certifikatën e shtetësisë do të mund ti drejtohen ambasadës së 
Irakut në Londër për ndihmë, me kusht që së pari të provojnë identitetin e tyre. Kjo në 
përgjithësi do të ishte e mundur për personat që u detyruan të ktheheshin në Bagdad, 
pasi ata do të ishin në posedim të një pasaporte valide ose të skaduar të dokumentit 
Laissez Passer.

1.4.7 Për ata që nuk janë në gjendje të vërtetojnë identitetin e tyre në ambasadën e 
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Irakut, individi mund të jetë në gjendje të rimarrë dokumentet nëpërmjet një avokati në 
Irak, p.sh. nga një i afërm ose avokat me autorizim.
Zhvendosja në Rajonin e Kurdistanit të Irakut (KRR)

1.4.8 Personat me origjinë nga KRI në përgjithësi do të jenë në gjendje të 
zhvendosen në një zonë tjetër të KRI-së. 

1.4.9 Personat me përkatësi etnike kurde që kanë origjinën nga jashtë KRI-së dhe të 
cilët kthehen në Bagdad, në përgjithësi do të mund të zhvendosen në KRI duke siguruar 
që së pari të rregullojnë dokumentacionin e tyre në Bagdad (ose diku tjetër).

1.4.10 Për personat jo-kurdë me lidhje familjare ose lidhje të tjera me KRI (p.sh. 
punësimi fisnor ose i mëparshëm), zhvendosja e brendshme zakonisht do të jetë një 
alternativë e arsyeshme.

1.4.11 Nëse një person është me prejardhje etnike arabe ose turkmene, zhvendosja 
e brendshme në KRI do të jetë e vështirë. Zhvendosja e brendshme në Bagdad ose në 
jug ka më shumë gjasa të jetë e arsyeshme. Nëse kjo nuk është e arsyeshme për shkak të 
rrethanave të veçanta të rastit, një grant i mbrojtjes mund të jetë i përshtatshëm.

Zhvendosja në Bagdad dhe në jug
1.4.12 Në përgjithësi sunitë arabe; Kurdët dhe Shias do të jenë në gjendje të 

zhvendosen në Bagdad, ku vihet re një popullsi e konsiderueshme arabe sunniste.
1.4.13 Muslimanët shiitë që kërkojnë të zhvendosen brenda vendit do të jenë në 

gjendje të zhvendosen përgjithësisht në njësitë jugore. Muslimanët suni mund të jenë në 
gjendje të zhvendosen në jug.

1.4.14 Në përgjithësi nuk ekzistojnë barriera të pakapërcyeshme që pengojnë 
shtetasit irakenë që të zhvendosen në Bagdad apo në njësitë në jug, megjithëse të gjitha 
rastet duhet të vendosen për faktet e tyre individualisht”.

46. Informacioni dhe Udhëzimi i Shtetit të Mbretërisë së Bashkuar për Irakun lidhur 
me zhvendosjen e brendshme, të lëshuar në nëntor të vitit 2015, në vijim nënvizon 
“Përmbledhjen e Politikave”:
“Mundësia e lëvizjes së brendshme

Në përgjithësi, zhvendosja në Bagdad nga Anbar, Diyala, Kirkuk (aka Ta’min), 
Nineëah dhe Salah Al-Din, dhe pjesët veriore, perëndimore dhe lindore të “Rripëve të 
Bagdadit” (“zonat e kontestuara”) është e mundur. Vendimmarrësit, megjithatë, duhet të 
marrin parasysh të gjithë faktorët personalë relevantë të cilët do të ndikojnë në aftësinë 
e një personi për të zhvendosur dhe informacionet e përditësuara të vendit.

Njësitë jugore (Basra, Kerbala, Najaf, Muthana, Thi-Qar, Missan, Qadissiya dhe 
Ëassit) nuk arrijnë pragun e 15 (c) dhe nuk ka asnjë rrezik real të dëmtimit të civilëve të 
zakonshëm që udhëtojnë në ato zona nga Bagdadi. Ka të ngjarë që të jetë e arsyeshme 
në përgjithësi për personat nga “zonat e kontestuara” (ose gjetkë) të zhvendosen në 
Bagdad, megjithëse vendimmarrësit duhet të marrin parasysh rrethanat individuale të 
një personi dhe informacionet e deritanishme të vendit.

Zhvendosja në Rajonin Iraken të Kurdistanit (IKR) është e mundur në përgjithësi 
për kurdët irakianë nga IKR dhe ata që nuk janë nga IKR përmes Bagdadit, megjithëse 
vendimmarrësit duhet të marrin parasysh faktorët relevantë të cilët do të ndikojnë në 
aftësinë e tyre për t’u zhvendosur. 

Në përgjithësi, nuk është e arsyeshme për jo-kurdët që nuk kanë origjinën nga IKR 
për t’u zhvendosur në IKR.
Fleksibiliteti për tu kthyer

Një person mund të kthehet vetëm në qytetin e Bagdadit nëse ka një pasaportë 
irakiane (aktuale ose të skaduar) ose një laissez-passer. Nëse ata nuk kanë një nga këto 
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dokumente atëherë kthimi nuk është “i mundshëm”. 
Mungesa e këtyre dokumenteve të udhëtimit është një pengesë teknike për t’u 

kthyer dhe nuk është arsye për t’u dhënë mbrojtje. 
Vetëm kur kthimi është i mundshëm (dmth. personi ka ose mund të marrë një 

pasaportë të tanishme ose të skaduar ose një laissez-passer) mund të konsiderohet 
lëshimi i dokumentacionit (ose mungesës së tij) në çdo vlerësim të mbrojtjes. 

Personat me origjinë nga IKR të cilët janë para-pastruar nga autoritetet IKR janë 
kthyer në aeroportin e Erbilit, nuk u kërkohet pasaportë apo laissez-passer”. 

IV. LIGJI I ZBATUESHËM I BASHKIMIT EVROPIAN RASTET E GJYKATËS SË 
DREJTËSISË TË BASHKIMIT EVROPIAN

47.  Neni 4 i Direktivës së Këshillit 2004/83/EC të datës 29 prill 2004 mbi standardet 
minimale për kualifikimin dhe statusin e shtetasve të vendeve të treta ose personave 
pa shtetësi si refugjatë ose si persona që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare dhe 
përmbajtjen e mbrojtjes së dhënë nga Direktiva 2011/95/BE e 13 dhjetorit 2011, në 
tekstin e mëtejmë “Direktiva e Kualifikimit”) parashikon:
“Vlerësimi i fakteve dhe rethanave
1.  Shtetet Anëtare mund ta konsiderojnë atë si detyrë të aplikantit që të paraqesë sa 

më shpejt të jetë e mundur të gjithë elementët e nevojshëm për të vërtetuar kërkesën 
për mbrojtje ndërkombëtare. Në bashkëpunim me aplikantin, është detyrë e Shtetit 
Anëtar të vlerësojë elementet relevante të aplikimit.

2. Elementet e përmendura në paragrafin 1, përbëhen nga deklaratat e aplikuesit dhe 
i gjithë dokumentacioni në dispozicion të aplikantit në lidhje me moshën, sfondin 
e aplikuesit, duke përfshirë atë të të afërmve përkatës, identitetin, shtetësinë-të, 
vendin (et) dhe vendin) e banimit të mëparshëm, aplikimet e mëparshme për azil, 
rrugët e udhëtimit, dokumentet e udhëtimit dhe arsyet për aplikimin për mbrojtje 
ndërkombëtare.

3.  Vlerësimi i një kërkese për mbrojtje ndërkombëtare duhet të kryhet në baza 
individuale dhe përfshijë marrjen në konsideratë të:
(a)  të gjitha faktet relevante që kanë të bëjnë me vendin e origjinës në kohën e 

marrjes së vendimit për kërkesën, duke përfshirë ligjet dhe rregulloret e vendit 
të origjinës dhe mënyrën në të cilën ato aplikohen;

(d)  deklaratat dhe dokumentet përkatëse të paraqitura nga aplikuesi, duke përfshirë 
informacionin nëse aplikanti ka qenë ose mund të jetë subjekt i persekutimit 
ose dëmtimi serioz; 

(c)  pozicionin individual dhe rrethanat personale të aplikuesit, duke përfshirë 
faktorët si sfondi, gjinia dhe mosha, në mënyrë që të vlerësojë nëse, në bazë të 
rrethanave personale të aplikuesit, aktet për të cilat kërkuesi ka qenë ose mund 
të ekspozohet Do të përbënte persekutim ose dëm serioz;

(d)  nëse aktivitetet e kërkuesit, që nga largimi i vendit të origjinës, ishin të 
angazhuara për qëllimin e vetëm ose kryesor të krijimit të kushteve të 
nevojshme për aplikim për mbrojtje ndërkombëtare, për të vlerësuar nëse këto 
aktivitete do ta ekspozonin kërkuesin për persekutim ose dëm serioz nëse u 
kthye në atë vend;

(e)  nëse parashtruesi i kërkesës në mënyrë të arsyeshme mund të pritet që të 
përfitojë nga mbrojtja e një vendi tjetër ku ai ose ajo mund të fitojë shtetësinë.

4.  Fakti që një kërkues i është nënshtruar vazhdimisht persekutimit ose dëmtimit të 
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rëndë, ose drejtpërdrejt kërcënimeve për një persekutim apo një dëm të tillë, është 
një tregues serioz i frikës së bazuar të kërkuesit për persekutim ose rrezik real për 
të vuajtur një dëm serioz, përveç nëse ka arsye të mira për të konsideruar se një 
persekutim i tillë ose një dëm serioz nuk do të përsëritet.

5.  Kur Shtetet Anëtare zbatojnë parimin sipas të cilit është detyrë e aplikuesit të 
mbështesë kërkesën për mbrojtje ndërkombëtare dhe në rastet kur aspektet e 
deklaratave të aplikuesit nuk mbështeten me dokumente ose prova të tjera, këto 
aspekte nuk kanë nevojë për konfirmim kur këto kushtet janë plotësuar:
(a)  kërkuesi ka bërë një përpjekje të vërtetë për të mbështetur kërkesën e tij;
(b)  janë dorëzuar të gjitha elementet relevante në dispozicion të aplikantit dhe 

është dhënë një shpjegim i kënaqshëm për sa i përket mungesës së elementeve 
të tjerë relevantë;

(c)  deklaratat e aplikuesit janë të qëndrueshme dhe të besueshme dhe nuk janë në 
kundërshtim me informatat e disponueshme specifike dhe të përgjithshme që 
lidhen me rastin e aplikantit;

(d)  aplikanti ka aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare në kohën më të hershme të 
mundshme, përveç nëse kërkuesi mund të tregojë arsye të arsyeshme për të 
mos bërë këtë; dhe

(e)  është vërtetuar besueshmëria e përgjithshme e kërkuesit”.
48.  Niveli i kërkuar i mbrojtjes përcaktohet në Nenin 7 të Direktivës së Kualifikimit:

“1. Mbrojtja nga persekutimi ose dëmtimi serioz mund të sigurohet vetëm nga:
(a)  shteti; ose
(b)  palët ose organizatat, duke përfshirë organizatat ndërkombëtare, duke 

kontrolluar shtetin ose një pjesë të konsiderueshme të territorit të shtetit;
me kusht që ata janë të gatshëm dhe në gjendje të ofrojnë mbrojtje në përputhje 

me paragrafin 2.
2.  Mbrojtja nga persekutimi ose dëmtimi serioz duhet të jetë efektiv dhe i natyrës jo të 

përkohshme. Një mbrojtje e tillë ofrohet në përgjithësi kur aktorët e përmendur në 
paragrafët (a) dhe (b) të paragrafit 1 marrin masa të arsyeshme për të parandaluar 
persekutimin ose vuajtjen e dëmit serioz, ndër të tjera, duke vepruar një sistem 
ligjor efektiv për zbulimin, ndjekjen dhe dënimin Të akteve që përbëjnë persekutim 
ose dëm të rëndë, dhe kur kërkuesi ka qasje në një mbrojtje të tillë. 

3.  Kur vlerëson nëse një organizatë ndërkombëtare kontrollon një shtet ose një pjesë të 
konsiderueshme të territorit të saj dhe ofron mbrojtje siç përshkruhet në paragrafin 
2, Shtetet Anëtare do të marrin parasysh çdo udhëzim që mund të sigurohet në aktet 
përkatëse të Bashkimit.”

49.  Në M.M. V. Ministri për Drejtësinë, Barazinë dhe Reformën e Ligjore dhe të tjerë (Rasti 
C 277/11, vendimi i 22 nëntorit 2012), Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian (në 
tekstin e mëtutjeshëm “GJED”) ka theksuar:
“63. Siç është e qartë nga titulli i saj, Neni 4 i Direktivës 2004/83 lidhet me “vlerësimin 

e fakteve dhe rrethanave”.
64.  Në fakt, “vlerësimi” zhvillohet në dy faza të veçanta. Faza e parë ka të bëjë me 

krijimin e rrethanave faktike të cilat mund të përbëjnë dëshmi që mbështesin 
aplikimin, ndërsa faza e dytë ka të bëjë me vlerësimin ligjor të këtyre provave, 
që përfshin marrjen në shqyrtim nëse, në dritën e fakteve specifike të një rasti të 
caktuar, janë plotësuar kushtet e parashikuara nga Nenet 9 dhe 10 ose Neni 15 i 
Direktivës 2004/83 për dhënien e mbrojtjes ndërkombëtare.

65.  Sipas nenit 4 (1) të Direktivës 2004/83, megjithëse në përgjithësi aplikanti duhet të 
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paraqesë të gjitha elementet e nevojshme për të vërtetuar kërkesën, mbetet fakti se 
është detyrë e Shtetit Anëtar të bashkëpunojë me aplikantin në fazën e përcaktimit 
të elementeve përkatëse të asaj kërkese.

66.  Kjo kërkesë që Shteti Anëtar bashkëpunon, do të thotë në kuptimin praktik se nëse 
për çfarëdo arsye elementet e siguruara nga një aplikant për mbrojtje ndërkombëtare 
nuk janë të plota, të azhurnuara ose relevante, është e nevojshme për shtetin anëtar 
të interesuar për të bashkëpunuar në mënyrë aktive me aplikantin, në atë fazë të 
procedurës, në mënyrë që të grumbullohen të gjitha elementet e nevojshme për 
të vërtetuar aplikimin. Një Shtet Anëtar mund të jetë gjithashtu më i mirë se një 
aplikant për të fituar qasje në lloje të caktuara të dokumenteve.

67.  Për më tepër, interpretimi i paraqitur në paragrafin e mëparshëm gjen mbështetje 
në Nenin 8 (2) (b) të Direktivës 2005/85, sipas të cilit Shtetet Anëtare duhet 
të sigurojnë që informacioni i saktë dhe i azhurnuar të merret në gjendjen e 
përgjithshme që mbizotëron në vendet e origjinës së aplikantëve për azil dhe, aty 
ku është e nevojshme, në vendet përmes të cilave kanë kaluar.”

50.  Rastet e bashkuara X, Y dhe Z (Rastet e bashkuara C-199/12 deri C-201/12 të 7 nëntorit 
2013) kanë të bëjnë me azilkërkuesit që kërkonin mbrojtje ndërkombëtare si rezultat 
i homoseksualitetit të tyre në rrethana në të cilat nuk ishte treguar se ata tashmë ishin 
të persekutuar ose qenë subjekt i kërcënimeve të drejtpërdrejta të persekutimit në 
të kaluarën. Ndonëse Neni 4 § 4 i Direktivës së Kualifikimit nuk ishte në mënyrë të 
drejtpërdrejtë subjekt i kërkesës për një vendim paraprak, GJED megjithatë konstatoi si 
më poshtë:
“72. Sa i përket kufizimit që një person duhet të ketë, në sistemin e parashikuar nga 

Direktiva, kur vlerëson nëse një kërkues ka një frikë të bazuar për të qenë i 
persekutuar, autoritetet kompetente duhet të konstatojnë nëse rrethanat e krijuara 
përbëjnë një kërcënim që personi në fjalë mund të ketë frikë të arsyeshme, në dritën 
e situatës së tij individuale, se ai në fakt do t’i nënshtrohet akteve të persekutimit ...

73.  Ky vlerësim i shtrirjes së rrezikut, i cili duhet, në të gjitha rastet, të kryhet me 
vigjilencë dhe kujdes (Rastet e bashkuara C-175/08, C-176/08, C-178/08 dhe C 
179/08 Salahadin Abdulla dhe të tjerët 2010 GJED I-1493, paragrafi 90), do të 
bazohet vetëm në një vlerësim specifik të fakteve dhe rrethanave, në përputhje me 
rregullat e parashtruara në veçanti nga Neni 4 i Direktivës (Y dhe Z, Paragrafi 77).”

51.  Në rastin e Salahadin Abdulla dhe të tjerët kundër Bundesrepublik Deutschland 
(Rastet e bashkuara C-175/08, C-176/08, C-178/08 dhe C-179/08, vendimi i 2 
marsit 2010, GJED I-1493), GJED ka konsideruar vlerësimin e një ndryshimi në 
rrethanat e refugjatit dhe, në veçanti, kur statusi i refugjatit mund të pushojë së 
ekzistuari:

“69. Rrjedhimisht, statusi i refugjatit pushon së ekzistuari kur shteti në fjalë nuk duket të 
jetë i ekspozuar në vendin e tij të origjinës për rrethanat që tregojnë se ai vend nuk 
është në gjendje të garantojë mbrojtjen nga veprimet e persekutimit kundër personit 
të tij për një nga pesë arsyet të listuara në Nenin 2 (c) të Direktivës. Një ndërprerje 
e tillë në këtë mënyrë nënkupton që ndryshimi i rrethanave i ka korrigjuar arsyet që 
çuan në njohjen e statusit të refugjatit.

70. Për të arritur në përfundimin se frika e refugjatit për t’u persekutuar nuk është më 
e bazuar, autoritetet kompetente, duke iu referuar nenit 7 (2) të Direktivës, duhet 
të verifikojnë, duke pasur parasysh situatën individuale të refugjatit, atë aktor ose 
aktorët e mbrojtjes së vendit të tretë në fjalë që kanë ndërmarrë hapa të arsyeshëm 
për të parandaluar persekutimin dhe për këtë arsye veprojnë, inter alia, në një sistem 
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ligjor efektiv për zbulimin, ndjekjen dhe dënimin e akteve që përbëjnë persekutim 
dhe se të kenë qasje në mbrojtje të tillë nëse atij i pushon statusi i refugjatit”.

V. UDHËZUESËT E DUHUR DHE MATERIALE TË TJERA NGA ZYRA E 
KOMISIONERIT TË LARTË PËR REFUGJATËT I KOMBËVE TË BASHKUARA 
(UNCHR)

52.  Sipas standardeve të UNHCR-së, ndërsa barra e provës qëndron tek azilkërkuesi, për 
shkak të rrethanave të veçanta të kërkesës për azil, zyrtari shtetëror që shqyrton një 
kërkesë azili mban me azilkërkuesin një detyrë të përbashkët për të “konstatuar dhe 
vlerësuar kë gjitha faktet relevante”. 

53.  Pjesët përkatëse të vlerësimeve të UNHCR 1998 mbi barrën dhe standardin e provës në 
kërkesat për refugjatë deklaruan si vijon:
“II. Bara e Provës
5.  Faktet në mbështetje të kërkesave të refugjatëve përcaktohen duke paraqitur prova 

ose dëshmi për faktet e supozuara. Dëshmia mund të jetë me gojë ose dokumentare. 
Detyra për të prodhuar dëshmi në mënyrë që të vërtetojë faktet e tilla të supozuara, 
quhet “barrë e proves”.

6.  Sipas parimeve të përgjithshme ligjore të ligjit të provës, barra e provës qëndron tek 
personi që ngre pretendimin. Kështu, në pretendimet e refugjatëve, është kërkuesi 
që ka barrën e vërtetimit të vërtetësisë së pretendimeve të tij/saj dhe saktësinë e 
fakteve mbi të cilat mbështetet kërkesa e refugjatit. Barra e provës shkarkohet nga 
kërkuesi duke bërë një vërtetim të fakteve relevante për padinë, në mënyrë që, 
në bazë të fakteve, të arrihet një vendim i duhur. Duke pasur parasysh veçoritë 
e situatës së refugjatit, gjykuesi ndan detyrën për të konstatuar dhe vlerësuar të 
gjitha faktet relevante. Kjo arrihet në një masë të madhe nga vendimmarrësi duke 
u njohur me situatën objektive në vendin e origjinës, duke qenë i vetëdijshëm për 
çështje relevante me njohuri të përbashkëta, duke udhëzuar aplikantin në sigurimin 
e informacionit përkatës dhe në mënyrë adekuate të verifikimit të fakteve të 
pretenduara të cilat mund të jenë arsyetuar.

III. Standardet e Provës - Kuadri i Përgjithshëm dhe Përkufizimi i Çështjeve
7.  Në kontekstin e përgjegjësisë së aplikuesit për të dëshmuar fakte në mbështetje të 

pretendimit të tij, termi “standard i proves” nënkupton pragun që duhet të plotësohet 
nga aplikuesi për të bindur gjyqtarin për të vërtetën e pohimeve të tij/saj faktike. 
Faktet që duhet “të vërtetohen” janë ato që kanë të bëjnë me sfondin dhe përvojat 
personale të kërkuesit, që me sa duket kanë shkaktuar frikë nga persekutimi dhe 
mungesa e dëshirës për të përfituar nga mbrojtja e vendit të origjinës.

8.  Në vendet e common laë, ligji i provave që kanë të bëjnë me ndjekjet penale kërkon 
që rastet të provohen ‘përtej dyshimit të arsyeshëm’. Në kërkesat civile, ligji nuk 
kërkon këtë standard të lartë; Përkundrazi gjyqtari duhet të vendosë rastin në një 
‘bilanc të mundësive’. Ngjashëm me pretendimet e refugjatëve, nuk ka nevojë që 
gjyqtari të bindet plotësisht për të vërtetën e çdo pohimi faktik të bërë nga aplikanti. 
Gjyqtari duhet të vendosë nëse, bazuar në provat e ofruara, si dhe në vërtetësinë e 
deklaratave të aplikantit, ka të ngjarë që kërkesa e atij aplikanti të jetë e besueshme.

9.  Padyshim që kërkuesi ka për detyrë të tregojë të vërtetën. Megjithatë, duke thënë 
këtë, duhet t’i kushtohet vëmendje faktit që, për shkak të përvojave traumatike të 
aplikantit, ai/ajo nuk mund të flasë lirisht; Ose që për shkak të kalimit të kohës ose 
intensitetit të ngjarjeve të kaluara, aplikanti mund të mos jetë në gjendje të mbajë 
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mend të gjitha detajet faktike ose t’i tregojë ato saktë ose mund t’i ngatërrojë ato; 
Kështu që ai / ajo mund të jetë i paqartë ose i pasaktë në dhënien e fakteve të 
hollësishme. Pamundësia për të kujtuar ose siguruar të gjitha datat ose detajet e 
vogla, si dhe mospërputhjet e vogla, paqartësia e paqëndrueshme ose deklaratat 
e pasakta, të cilat nuk janë materiale, mund të merren parasysh në vlerësimin 
përfundimtar për besueshmërinë, por nuk duhet të përdoren si faktorë vendimtarë.

10. Përsa i përket dëshmive mbështetëse, kur ka dëshmi korrigjuese që mbështesin 
deklaratat e aplikantit, kjo do të përforconte vërtetësinë e deklaratave të bëra. Nga 
ana tjetër, duke pasur parasysh situatën e veçantë të azilkërkuesve, nuk duhet t’u 
kërkohet të japin të gjitha dëshmitë e nevojshme. Në veçanti, duhet të kuptohet se 
shpesh, kërkuesit e azilit do të iknin pa dokumentet e tyre personale. Dështimi për 
të prodhuar prova dokumentuese për të mbështetur deklaratat me gojë, nuk duhet të 
parandalojë pranimin e kërkesës nëse deklaratat e tilla janë në përputhje me faktet 
e njohura dhe besueshmëria e përgjithshme e aplikantit është e mirë.

11.  Në vlerësimin e kredibilitetit të përgjithshëm të kërkesës së ankuesit, gjykuesi 
duhet të marrë parasysh faktorë të tillë si arsyeshmëria e fakteve të pretenduara, 
konsistencën dhe koherencën e përgjithshme të historisë së aplikantit, dëshmitë 
korrigjuese të paraqitura nga aplikanti në mbështetje të tij deklaratat, përputhshmërinë 
me njohuritë e zakonshme ose faktet e njohura në përgjithësi, dhe situatën e njohur 
në vendin e origjinës. Kredibiliteti vendoset kur kërkuesi ka paraqitur një kërkesë 
e cila është koherente dhe e besueshme, duke mos kundërshtuar faktet e njohura në 
përgjithësi dhe prandaj është në gjendje të besohet.

12. Termi “dobi e dyshimit” përdoret në kontekstin e standardit të provës në lidhje 
me pohimet faktike të bëra nga aplikanti. Duke pasur parasysh se në kërkesat e 
refugjatëve nuk ka nevojë që aplikanti të provojë të gjitha faktet në një standard të 
tillë që gjyqtari është plotësisht i bindur se të gjitha pohimet faktike janë të vërteta, 
normalisht do të ishte një element dyshimi në mendjen e gjyqtarit për sa i përket 
fakteve të konstatuara nga aplikanti. Kur gjyqtari konsideron se historia e kërkuesit 
është tërësisht koherente dhe e besueshme, çdo element i dyshimit nuk duhet të 
paragjykojë pretendimin e kërkuesit; domethënë, aplikantit duhet t’i jepet “dobia 
e dyshimit”.

IV. Standardet e Provës në Përcaktimin e Frikës nga Persekutimi
13.  Fraza “frikë e bazuar nga persekutimi” është fraza kryesore e përkufizimit të 

refugjatëve. Megjithëse shprehja “frikë e bazuar” përmban dy elemente, një 
subjektiv (frikë) dhe një objektiv (i bazuar), të dy elementët duhet të vlerësohen së 
bashku.

14.  Në këtë kontekst, termi ‘frikë’ nënkupton që personi beson ose parashikon se ai/
ajo do t’i nënshtrohet persekutimit. Kjo është vendosur kryesisht nga ajo që personi 
paraqet si gjendjen e tij të mendjes në nisje. Normalisht, deklarata e aplikantit do të 
pranohet si demonstrim i rëndësishëm i ekzistencës së frikës, duke supozuar se nuk 
ka fakte që shkaktojnë dyshime serioze të besueshmërisë në këtë pikë. Aplikanti 
duhet, gjithashtu, të tregojë se frika e supozuar është e bazuar.

15.  Historia e hartimit të Konventës është udhëzuese për këtë çështje. Një nga 
kategoritë e ‘refugjatëve’ të përmendur në Shtojcën I të Kushtetutës së ZRRE-së 
është ajo e personave që ‘shprehën kundërshtime të vlefshme për t’u kthyer’ në 
vendet e tyre, ‘kundërshtimi i vlefshëm’ që përkufizohet si ‘persekutim ose frikë, 
Bazat e persekutimit ‘. Doracaku i IRO-së deklaroi se ‘arsyet e arsyeshme’ duhej të 
kuptoheshin në kuptimin që kërkuesi i ka dhënë ‘një llogari bindëse dhe koherente 
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se pse ka frikë nga persekutimi’. Komiteti Ad Hoc për Pashtetësi dhe Probleme 
të ngjashme e përvetësoi shprehjen “frikë e bazuar nga persekutimi” në vend të 
respektimit të formulimit të Kushtetutës së IRO-së. Duke komentuar këtë frazë, në 
Raportin Përfundimtar, Komiteti Ad Hoc deklaroi se ‘frikë e bazuar’ do të thotë që 
një person mund të tregojë ‘arsye të mirë’ pse ai ka frikë nga persekutimi.

Pragu i vlerësimit
16. Në udhëzues thuhet se frika e kërkuesit për persekutim duhet të konsiderohet e 

bazuar nëse ai “mund të vendosë në një shkallë të arsyeshme që qëndrimi i tij i 
vazhdueshëm në vendin e tij të origjinës është bërë i patolerueshëm ...”.

17.  Një organ thelbësor i jurisprudencës ka zhvilluar në vendet e së drejtës së 
zakonshme se çfarë standardi të provës duhet të zbatohet në kërkesat e azilit për të 
vendosur mirëbesim. Kjo jurisprudencë në masë të madhe mbështet pikëpamjen se 
nuk ka asnjë kërkesë për të vërtetuar mirëpërcaktueshmërinë përfundimisht përtej 
dyshimit, apo edhe se persekutimi është më i mundshëm se jo. Për të vendosur 
“mirëbesim”, persekutimi duhet të provohet të jetë e arsyeshme. Bashkangjitur si 
një aneks është një përmbledhje e disa çështjeve të fundit, sipas vendeve.

Treguesot për percaktimin e frikës
18.  Ndërsa për nga natyra, një vlerësim i rrezikut të persekutimit është i 

paparashikueshëm dhe për këtë arsye natyrisht disi spekulativ, një vlerësim i tillë 
duhet të bëhet në bazë të konsideratave faktike të cilat marrin parasysh rrethanat 
personale të aplikuesit, si dhe elementet që lidhen me situatën në vendin e origjinës.

19.  Rrethanat personale të kërkuesit do të përfshijnë kulturën e tij, përvojën, 
personalitetin dhe çdo faktor tjetër personal që mund ta ekspozojë atë në 
persekutim. Në veçanti, nëse aplikanti ka vuajtur më parë persekutime ose forma 
të tjera keqtrajtimi dhe përvojat e të afërmve dhe miqve të aplikantit si dhe atyre 
personave në të njëjtën situatë si aplikanti janë faktorë relevantë që duhen marrë 
parasysh. Elementet relevante në lidhje me situatën në vendin e origjinës do të 
përfshijnë kushtet e përgjithshme sociale dhe politike, situatën dhe të dhënat e të 
drejtave të njeriut në vend; legjislacionin e vendit; politikat ose praktikat e agjentëve 
persekutues, në veçanti ndaj personave të cilët janë në gjendje të ngjashme me atë 
të kërkuesit etj. Ndërsa persekutimi ose keqtrajtimi i kaluar do të peshonte shumë 
në favor të një vlerësimi pozitiv të rrezikut për persekutim të ardhshëm, mungesa 
e tij nuk është një faktor vendimtar. Në të njëjtën mënyrë, fakti i persekutimit të 
kaluar nuk është domosdoshmërisht përfundimtar për mundësinë e persekutimit të 
përtërirë, veçanërisht aty ku ka pasur një ndryshim të rëndësishëm në kushtet në 
vendin e origjinës”.

54. Udhëzuesi i UNHCR-së dhe Udhëzimet mbi Procedurat dhe Kriteret për 
Përcaktimin e Statusit të Refugjatëve (të shpallur fillimisht në vitin 1979 dhe më së 
fundi i botuar më 2011, më tej “Udhëzuesi i UNHCR-së”) zhvilloi më tej parimet 
e përcaktuara në Shënimet e vitit 1998. Paragrafët 196 dhe 197 të Udhëzuesit 
parashikojnë si më poshtë:

“196. Është një parim i përgjithshëm ligjor që barra e provës qëndron tek personi që 
paraqet një pretendim. Shpesh, megjithatë, një aplikant nuk mund të jetë në gjendje 
të mbështesë deklaratat e tij me dokumente ose prova të tjera, dhe rastet në të cilat 
një aplikant mund të ofrojë dëshmi për të gjitha deklaratat e tij do të jetë përjashtim 
sesa rregull. Në shumicën e rasteve një person që largohet nga persekutimi do të 
ketë ardhur me nevojat e barestit dhe shumë shpesh edhe pa dokumente personale. 
Kështu, ndërsa barra e provës në parim mbështetet tek aplikanti, detyra për të 
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konstatuar dhe vlerësuar të gjitha faktet relevante ndahet midis aplikantit dhe 
ekzaminuesit. Në të vërtetë, në disa raste, mund të jetë për ekzaminuesin të përdorë 
të gjitha mjetet në dispozicion për të prodhuar dëshminë e nevojshme në mbështetje 
të kërkesës. Megjithatë, edhe kërkimi i tillë i pavarur nuk mund të jetë gjithmonë 
i suksesshëm dhe mund të ketë edhe deklarata që nuk kanë nevojë për prova. Në 
raste të tilla, nëse llogaria e aplikantit duket e besueshme, ai duhet, përveç nëse ka 
arsye të forta për të kundërtën, t’i jepet dobia e dyshimit.

197. Prandaj, kërkesa e provave nuk duhet të zbatohet në mënyrë strikte për shkak të 
vështirësisë së provës që është e natyrshme në situatën e veçantë në të cilën gjendet 
kërkuesi i statusit të refugjatit. Leja për një mungesë të tillë të mundshme nuk 
do të thotë, megjithatë, që deklaratat e pambështetura duhet domosdoshmërisht të 
pranohen si të vërteta nëse ato nuk janë në përputhje me llogarinë e përgjithshme 
të parashtruar nga aplikanti.”

LIGJI

I. SHKELJET E PRETENDUARA TË NENIT 3 TË KONVENTËS

55.  Aplikantët u ankuan se kthimi i tyre në Irak do të shkaktonte një shkelje të Nenit 3 të 
Konventës, i cili thotë:

“Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore 
ose poshtëruese”

A. Vlerësimi i Dhomës

56.  Dhoma vuri në dukje se megjithëse situata e përgjithshme në Irak është përkeqësuar 
ndjeshëm që nga qershori i vitit 2014, deri më tani nuk ka pasur raporte ndërkombëtare 
për Irakun, të cilat mund ta çonin në përfundimin se gjendja e përgjithshme ishte aq 
serioze sa që të shkaktonte vetë shkelje të Neni 3 i Konventës në rast të kthimit të një 
personi në atë vend.

57.  Sa i përket rrethanave të veçanta të ankuesve, Dhoma parë vuri në dukje se pretendimet 
e tyre ishin shqyrtuar me kujdes nga Agjencia e Migrimit dhe Gjykata e Migracionit, 
të dyja të cilët kishin pranuar se ankuesi i parë kishte bashkëpunuar me amerikanët dhe 
si rezultat, Aplikantët i ishin nënshtruar kërcënimeve serioze dhe dhunës nga Al-Kaida 
gjatë viteve 2004-2008. Megjithatë, meqë aplikanti i parë kishte ndërprerë punën me 
kompanitë amerikane në vitin 2008 ata e kishin konsideruar të pamundur që kërcënimet 
e mundshme kundër aplikantëve ishin akoma të pranishme dhe konkrete për të justifikuar 
dhënien e azilit.

58.  Dhoma më tej vuri në dukje se para Agjencisë së Migracionit, aplikanti i parë kishte 
konfirmuar se ai nuk kishte marrë ndonjë kërcënim personal nga al-Kaida që nga viti 
2008. Megjithatë, pasi u refuzua azili nga Agjencia e Migrimit më 22 nëntor 2011, 
në shpjegimet e tij kishte deklaruar se al-Kaeda gjithashtu kishte ardhur në kërkim të 
aplikantit të parë më 10 shtator 2011 në shtëpinë e tyre në Bagdad dhe kishte djegur 
shtëpinë e tyre më 12 nëntor 2011. Dhoma theksoi se Agjencia e Migracionit nuk ka 
gjetur se aplikantët ose dokumentet e dorëzuara në këto pika janë të besueshme. Dhoma 
e gjeti atë të vlefshëm se aplikanti i parë nuk e kishte përmendur incidentin e parë në 
Agjencinë e Migracionit, pavarësisht se ishte intervistuar nga ai organ tri herë. Për më 
tepër, ai vuri në dukje se provat e paraqitura në gjykatat e brendshme si dhe në Gjykatën, 
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duke pretenduar se vërtetonin se al-Kaeda kishte kërkuar gjithashtu aplikantin e parë në 
shtator 2011 dhe se shtëpia e tij ishte djegur më 12 nëntor 2011, ishte shumë të thjeshta 
në natyrë, të tilla si të hedhin dyshime mbi origjinalitetin e saj. Prandaj, Dhoma nuk 
gjeti asnjë arsye për të mos pajtohen me Agjencinë e Migracionit se ankuesit nuk kishin 
mbështetur pretendimet e tyre se ata ishin kërcënuar dhe persekutuar nga al-Kaeda pas 
vitit 2008.

59.  Po ashtu, sa i përket pretendimeve të ankuesve se kërkuesi i parë ishte në rrezik për 
shkak të pjesëmarrjes së tij në një debat publik televiziv në shkurt 2010, Dhoma vuri në 
dukje se aplikantët nuk e kishin përmendur fare regjistrimin në Agjencinë e Migracionit, 
megjithëse ishin intervistuar disa herë. Aplikanti i parë kishte paraqitur regjistrimin për 
herë të parë me parashtrimet e tij me shkrim në Gjykatën e Migracionit më 1 shkurt 
2012. Autoritetet suedeze nuk ishin të bindura se regjistrimi kishte datuar nga shkurti 
2010 ose se aplikantët nuk do të ishin në gjendje të siguronin mbrojtje nga autoritetet 
Irakiane sepse ankuesi i parë i kishte kritikuar publikisht gjatë debatit. Me pak fjalë, 
Dhoma u pajtua me autoritetet suedeze se aplikantët nuk kishin arritur të vërtetonin këto 
pohime.

60.  Duke pasur parasysh sa më sipër, dhe duke vënë në dukje se ankuesi i parë kishte 
ndërprerë biznesin e tij me amerikanët në vitin 2008, sulmi i dhunshëm më i fundit i 
nga Al-Kaida kundër aplikantëve kishte ndodhur në tetor 2008, pothuajse gjashtë vjet 
e gjysmë më parë, dhe në veçanti se aplikanti i parë kishte qëndruar në Bagdad deri në 
dhjetor 2010 dhe aplikantët e dytë dhe të tretë deri në shtator 2011, pa e mbështetur 
pretendimin e tyre se ata ishin nënshtruar kërcënimeve të mëtejshme direkte, Dhoma 
miratoi vlerësimin nga autoritetet suedeze se nuk kishte dëshmi të mjaftueshme për të 
konkluduar se aplikantët do të përballeshin me një rrezik real për t’u nënshtruar trajtimit 
në kundërshtim me Nenin 3 të Konventës nëse do të ktheheshin në Irak. Prandaj, Dhoma 
konkludoi se largimi i tyre nuk do të shkaktonte shkelje të Nenit 3 të Konventës.

B. Pretendimet e palëve

1. Aplikantët
61.  Parashtruesit argumentuan se në vendimin e Dhomës Gjykata kishte vendosur të 

vendoste gjithë barrën e provës mbi aplikantët dhe nuk u kishte dhënë atyre dobi të 
dyshimit. Ajo kishte zgjedhur të injoronte pjesë të provave të aplikantëve, duke gjetur 
se kërcënimi i fundit nga al-Kaeda kishte ndodhur në vitin 2008. Lidhur me kërcënimet 
nga viti 2008 e tutje, ankuesit pretenduan se autoritetet dhe gjykatat suedeze i kishin 
hedhur poshtë provat e paraqitura prej tyre dhe kishin konstatuar se nuk kishte të ngjarë 
që kishte kërcënime ndaj aplikantit të parë në vendin e tij. Ishte e zakonshme në procesin 
suedez të azilit për provën e paraqitur nga azilkërkuesit për t’u hetuar në mënyrë që 
të konstatohej besueshmëria e saj. Megjithatë, në rastin në fjalë, autoritetet vendase 
kishin hedhur poshtë kategorikisht dëshmitë e paraqitura nga aplikantët pa bërë ndonjë 
përpjekje për të hetuar vërtetësinë e tyre, për shembull, duke kontaktuar autoritetet 
irakiane ose kanalin mediatik Alhurra. Prandaj, ata nuk kishin përmbushur detyrimet 
e tyre sipas neneve 3 dhe 6 të Konventës. Sikur autoritetet suedeze - dhe Dhoma - të 
kishin ndonjë dyshim në lidhje me besueshmërinë e provave të paraqitura, ata duhet së 
pari të merrnin një vendim të mirëinformuar nëse do ta pranonin atë si të besueshme. Po 
të kishin vlerësuar me saktësi provat e paraqitura, vlerësimi i tyre ka shumë të ngjarë të 
ishte ndryshe nga ai që kishin bërë në vendimet e tyre. Pasi që autoritetet suedeze nuk 
e kishin vënë në pikëpyetje vërtetësinë e pretendimeve të ankuesve, ata duhet t’i kishin 
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dhënë kërkuesit të parë përfitimin e dyshimit.
62.  Aplikantët theksuan se Direktiva e Kualifikimit kishte vendosur një rregull “përfitim të 

dyshimit” për azilkërkuesit lidhur me dëshmitë e paraqitura në mbështetje të rasteve të 
tyre të azilit. Nëse përgjithësisht kërkesa për azil nuk u vu në dyshim, ai ose ajo duhet të 
bëjë një përpjekje të sinqertë për të mbështetur parashtrimet e tyre orale. Në vlerësimin 
e kredibilitetit të parashtresave, duhet të vendoset rëndësia nëse ato ishin koherente dhe 
jo kontradiktore dhe nëse elementet thelbësore të tyre mbetën të pandryshuara gjatë 
procedurave të azilit. Në çështjen e aplikantit të parë nuk kishte pasur arsye për të vënë 
në dyshim kredibilitetin e tij. Kishte një arsye të natyrshme për të tërhequr vëmendjen e 
aktiviteteve të tij politike në fund të procesit të azilit: atij nuk i ishte dhënë një mundësi 
për të dhënë një pasqyrë të plotë të argumenteve të tij në intervistën e tij për azil dhe për 
këtë arsye ai ishte përqendruar në kërcënimin më urgjent, domethënë atë të paraqitur 
bërë al-Kaeda. Sikur debati publik televiziv të ishte transmetuar në vitin 2008 ose 2010, 
ai në asnjë mënyrë nuk e zhvlerësoi apo zbuste kredibilitetin e aplikuesit të parë ose 
nivelin kërcënues ndaj tij. Fakti që debati ishte transmetuar duhet të kishte qenë një 
arsye e mjaftueshme për ta marrë atë seriozisht dhe për ta hetuar atë. Arsyeja e vetme 
pse ankuesi i parë nuk ishte nënshtruar keqtrajtimit ndërmjet viteve 2008 dhe 2011 ishte 
se ai ishte fshehur.

63. Ankuesit pretenduan se nëse aplikanti i parë do të dëbohej në vendin e tij, ai 
domosdoshmërisht duhet të jetë në kontakt me agjencitë qeveritare. Nëse një kërcënim 
nga agjencitë qeveritare kishte ekzistuar para se ai të kishte ikur në Suedi, kërcënimi do 
të vazhdonte të ekzistonte pas kthimit të tij. Në rast të kthimit të tij forcërisht, ai duhet 
të mohojë identitetin e tij dhe të fshihet nga autoritetet qeveritare dhe kjo do të ishte në 
shkelje të qartë të Konventës. Informacionet në dispozicion të vendit sugjeruan se ish 
punonjësit e trupave amerikane ishin vendosur në një situatë të cenueshme. Përveçse 
u konsideruan tradhtarë në atdheun e tyre nga al-Kaeda, ata tani ishin gjithashtu 
nën kërcënimin e ISIS-it, i cili i shihte ato si objektiva të drejtpërdrejta. Shumë ish 
bashkëpunëtorë kishin humbur jetën në zonat nën kontrollin e ISIS.

64. Gjykatat dhe autoritetet suedeze, si dhe Dhoma, kishin pranuar se kërkuesi i parë kishte 
pasur arsye të bazuara për frikë për jetën e tij gjatë periudhës 2004-2008. Trajtimi i keq që 
ai kishte vuajtur ishte në thelb i krahasueshëm me torturë. Vetëm në bazë të incidenteve 
për të cilat ai kishte referuar, barra e provës duhet të ishte vendosur në autoritetet suedeze 
dhe jo tek ai. Incidentet e përmendura dhe keqtrajtimi i pësuar nga aplikanti i parë ishin 
gjithashtu indikative për vlerësimin e kërcënimeve dhe rreziqeve potenciale që ai ka të 
ngjarë të përballet në rast të kthimit të tij. Ndërsa autoritetet vendase kishin pranuar se 
të gjitha këto incidente kishin ndodhur në të vërtetë, incidentet në fjalë duhet të ishin 
pika e fillimit për një vlerësim të kërcënimeve të ardhshme. Autoritetet suedeze duhet të 
kenë paraqitur argumente të mjaftueshme për të kundërshtuar këtë vlerësim kërcënimi 
në bazë të ngjarjeve aktuale. Meqë nuk kishin arritur ta bënin këtë, supozimi duhej të 
ishte që i njëjti skenar kërcënimi vazhdonte ende. Autoritetet suedeze gjithashtu duhet 
të kishin marrë në konsideratë përvojat e mëparshme të aplikantit të parë dhe dobësinë 
e tij që rezulton nga bashkëpunimi me forcat amerikane në Irak. Autoritetet e Irakut 
nuk do të jenë në gjendje ta mbrojnë atë nëse ai ka nevojë për mbrojtje në të ardhmen. 
Barra e provës duhet të kishte qëndruar tek autoritetet Suedeze, të cilat nuk kishin qenë 
në gjendje të dëshmonin se kërkuesi i parë nuk do t’i nënshtrohej ndonjë keqtrajtimi në 
kundërshtim me Nenin 3 të Konventës, nëse do të kthehej në vendin e tij.

65.  Sipas ligjit Suedez, azilkërkuesit duhej të bënin një kërkesë të besueshme për të kryer 
barrën e provës. Megjithatë, standardi i mundësisë ndryshonte nga rasti në rast dhe 
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nga gjykata në gjykatë, dhe nuk kishte udhëzime të përcaktuara se kur, për shembull, 
një dokument duhej të konsiderohej të ishte i një cilësie aq të ulët sa që nuk kishte 
vlerë dëshmuese. Ky vlerësim kështu ishte arbitrar. Në rastin në fjalë, autoritetet kishin 
vendosur tërë barrën e provës mbi aplikuesit dhe gjatë gjithë procedurës kishin gjetur 
se ata nuk e kishin përmbushur këtë barrë prove. Kjo ishte bërë pa pohuar, në detaje ose 
në ndonjë mënyrë tjetër, se si ishin vërtetuar faktet. Për këtë arsye ishte e vështirë të 
përcaktohej nëse ishte vendosur një barrë e tepruar e provës mbi aplikantët.

66.  Aplikantët konkluduan se, në bazë të përvojave të tyre të mëparshme dhe gjendjes së 
keqe të sigurisë në Irak, ata do të përballen me një rrezik real për t’u nënshtruar trajtimit 
në kundërshtim me Nenin 3 nëse kthehen në Irak.
2. Qeveria

67.  Qeveria u pajtua me konkluzionin e Dhomës se nuk do të kishte shkelje të Nenit 3 të 
Konventës nëse aplikantët do të ktheheshin në Irak.

68.  Sa i përket gjendjes së përgjithshme në Irak, Qeveria vuri në dukje se si Agjencia e 
Migracionit dhe Gjykata e Migracionit kanë gjetur se situata e sigurisë në Irak nuk ishte e 
tillë që kishte një nevojë të përgjithshme për mbrojtjen ndërkombëtare të azilkërkuesve, 
një gjetje që kishte qenë konfirmuar nga gjykata në gjykimin e saj nga Dhoma. Sipas 
informacioneve më të fundit të Agjencisë së Migracionit, intensiteti i dhunës në Bagdad 
ende nuk përbënte një rrezik real të trajtimit në kundërshtim me Nenin 3 të Konventës. 
Vlerësimi i Gjykatës në vendimin e Dhomës ishte ende i vlefshëm përsa i përket gjendjes 
së përgjithshme në Irak, përfshirë Bagdadin.

69. Sa i përket mbrojtjes nga autoritetet e Irakut, informacioni i vendit të origjinës tregoi 
se ekzistonte një sistem gjyqësor që funksiononte siç duhet në Bagdad. Sipas mendimit 
ligjor të Agjencisë së Migracionit, çështja nëse mbrojtja e dhënë nga autoritetet në një 
vend ishte e mjaftueshme duhej të merrej në konsideratë nëse vendi në fjalë do të merrte 
masat e nevojshme për të parandaluar persekutimin ose dëmtimin e rëndë të një personi.

70.  Lidhur me rrethanat personale të aplikantëve, Qeveria vuri në dukje se ankuesi i parë 
nuk e kishte përmendur persekutimin e tij të pretenduar nga al-Kaeda në intervistat e tij, 
të cilat kishin ndodhur vetëm disa javë pas incidentit të pretenduar dhe që dokumentet e 
paraqitura në mbështetje të këtij pretendimi kishin qenë të një natyre shumë të thjeshtë, 
duke hedhur dyshime mbi origjinalitetin e tyre. Qeveria u pajtua me Dhomën se ankuesit 
nuk e kishin mbështetur pretendimin e tyre se ata ishin persekutuar nga al-Kaeda pas 
vitit 2008. Qeveria theksoi se kërkuesi i parë nuk kishte ofruar dëshmi se ai kishte qenë 
subjekt i ndonjë kërcënimi personal që nga viti 2008. Ai kishte qëndruar në Bagdad deri 
në dhjetor 2010 dhe gruan dhe djalin e tij deri në shtator 2011 pa u nënshtruar ndonjë 
kërcënimi të drejtpërdrejtë ose sulmi. Dy nga vajzat e tij ende jetonin në Bagdad dhe 
nuk i ishin nënshtruar ndonjë kërcënimi. Ndërsa sulmet ndaj aplikantit të parë ishin 
përqendruar në ato vite kur ai kishte pasur një kontratë biznesi me forcat amerikane dhe 
kishte pushuar më pas, ka të ngjarë që kërcënimet dhe sulmet nuk ishin të lidhura me të 
personalisht, por kishin për qëllim ta pengonin atë nga bashkëpunimi me amerikanët. 
Për më tepër, kërkuesi i parë nuk i kishte kërkuar kurrë autoriteteve irakiane ndonjë 
mbrojtje. Qeveria pohoi se aplikantët kishin dështuar të tregonin se ata nuk ishin në 
gjendje të merrnin mbrojtje nga autoritetet irakiane.

71.  Qeveria vuri në dukje se parashtruesi i parë kishte pohuar gjithashtu një rrezik për 
persekutim për shkak të pjesëmarrjes së tij në një debat publik televiziv. Megjithatë, 
ai nuk kishte përmendur këtë çështje në intervistat e tij për azil, në parashtrimet e tij 
me shkrim në Agjencinë e Migracionit dhe në apelin e tij në Gjykatën e Migracionit. 
Kur ai e kishte bërë këtë në parashtrimet e tij të mëvonshme, ai kishte pohuar fillimisht 
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se debati kishte ndodhur në shkurt 2008, pastaj në shkurt 2010. DVD-ja e debatit të 
paraqitur si dëshmi tregoi qartë se regjistrimi nuk ishte bërë pas datës 4 mars 2008. 
Dhoma kishte rënë dakord me Qeverinë se aplikantët kishin dështuar të tregonin ose se 
regjistrimi ishte bërë pas 4 marsit 2008 ose se kërkuesi i parë rrezikoi të persekutohej 
për shkak të saj.

72. Qeveria më tej pretendoi se nuk kishte asnjë arsye për të besuar se kërkuesi i parë 
dhe familja e tij do të gjendeshin në një situatë veçanërisht të pambrojtur pas kthimit 
në Bagdad. Qeveria u pajtua me Dhomën se nuk kishte prova të mjaftueshme për të 
konkluduar se, për shkak të rrethanave të tyre personale, aplikantët do të përballeshin me 
një rrezik real për t’u nënshtruar trajtimit në kundërshtim me nenin 3 të Konventës, nëse 
do të ktheheshin në Irak. Qeveria pretendoi se informacioni i disponueshëm për vendin 
e origjinës tregoi se gjendja e përgjithshme në Bagdad në vitin 2008, me grupe të lidhura 
me al-Kaedën, duke kërcënuar dhe dënuar këdo që bashkëpunonte ose punonte me 
forcat amerikane apo perëndimore, nuk mbizotëronte. Në vend të kësaj, informacionet 
aktuale të vendit të origjinës treguan se kërcënimi më i madh në lidhje me gjendjen e 
përgjithshme në Bagdad sot vjen nga ISIS, e cila kërkonte të persekutonte muslimanët 
shiitë në përgjithësi dhe pakicat e tjera fetare. Në rastin e kërkuesve, kërcënimet dhe 
dhuna kishin qenë të lidhura ngushtë me bashkëpunimin e aplikuesit të parë me forcat 
amerikane. Meqë ky bashkëpunim kishte pushuar prej kohësh, situata për aplikantët 
kishte ndryshuar. Për më tepër, sipas informacionit të vendit të origjinës, autoritetet e 
Irakut nuk konsideroheshin më të infiltruar nga grupe terroriste si al-Kaeda apo ISIS, në 
kundërshtim me pretendimin e aplikantëve. Ndërsa grupet e tilla kishin origjinën e tyre 
në grupet ekstremiste sunite, autoritetet në Bagdad dominoheshin nga komuniteti shiit. 
Kështu, kur bënin një vlerësim të plotë dhe jo ex nunx, nuk kishte prova të mjaftueshme 
për të konkluduar se aplikantët do të përballeshin me një rrezik real dhe individual për 
t’u nënshtruar trajtimit në kundërshtim me Nenin 3 nëse do të zbatoheshin urdhërat për 
dëbim. 

73.  Sa i përket çështjes së barrës së provës, Qeveria vuri në dukje se sipas të drejtës 
suedeze, Udhëzuesi i UNHCR-së ishte një burim i rëndësishëm i ligjit dhe raportet 
dhe rekomandimet e UNHCR-së një burim i rëndësishëm udhëzimi i cili megjithatë 
duhet të ishte i balancuar në informacion në lidhje me situatën në një vend të caktuar. 
Sipas praktikës gjyqësore vendase, personi që aplikon për një leje qëndrimi kishte 
barrën fillestare për të vërtetuar se rrethanat aktuale të nevojshme për dhënien e lejes së 
qëndrimit plotësoheshin. Ndërsa barra fillestare e provës ishte me aplikuesin, detyrimi 
për të nxjerrë dhe vlerësuar faktet relevante u nda midis aplikantit dhe autoriteteve të 
migracionit dhe gjykatave. Sipas pregatitjeve të Aktit Suedez për të Huajt, standardi 
i provës nuk mund të përcaktohej shumë i lartë për pretendimet lidhur me rrezikun 
e persekutimit pasi që rrallëherë ishte e mundur të paraqite prova të forta që mund 
të konfirmonin qartë ekzistencën e një rreziku të tillë. Shpesh ishte e nevojshme t’i 
jepej kërkueses dobia e dyshimit kur të gjitha dëshmitë e disponueshme ishin marrë 
dhe kontrolluar dhe kur ekzaminuesi ishte i kënaqur me kredibilitetin e përgjithshëm 
të aplikantit. Një parakusht për dobinë e dyshimit ishte se deklarata e aplikantit ishte 
koherente dhe jo kontradiktore dhe se thelbi i deklaratës mbeti i pandryshuar gjatë 
procedurës së azilit.

74.  Sipas parimit që gjykatat kishin përgjegjësinë përfundimtare për hetimet, siç përcaktohet 
në nenin 8 të Ligjit për Procedurën Gjyqësore Administrative, Gjykata e Migracionit 
duhej të merrte parasysh të gjitha rrethanat relevante dhe të sigurojë që hetimi i çështjes 
ishte i përshtatshëm dhe i plotë. Agjencia e Migracionit kishte detyrimin për të ofruar 
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shërbime dhe udhëzime dhe për të hetuar. Duhej t’i ndihmonte individët të përfitonin 
nga të drejtat e tyre dhe t’i udhëzonin ata duke marrë iniciativën për të kryer hetime të 
mëtejshme, varësisht nga rrethanat. Në rastet e azilit ky detyrim për të hetuar ishte edhe 
më i gjerë. Për më tepër, sipas praktikës gjyqësore vendase, pragu për prova u vendos 
më i lartë për rrethanat që mund të vërtetoheshin në mënyrë të arsyeshme nga aplikanti, 
por më të ulëta për rrethanat që ishin më të vështira për t’u vërtetuar.

75.  Qeveria vuri në dukje se në rastin konkret, raporti i aplikuesit të parë për rrezikun e 
persekutimit nga al Kaeda deri në vitin 2008 ishte në thelb i qëndrueshëm dhe i detajuar, 
nuk përmbante informacione kontradiktore dhe u mbështet nga informacionet përkatëse 
të vendit të origjinës. Kështu, ai e kishte kaluar barrën e provës dhe për këtë arsye kishte 
të drejtë të përfitonte nga dyshimi. Sidoqoftë, meqë aplikantët nuk kishin kërkuar azil 
deri në dhjetor 2010 dhe shtator 2011, ata duhet të besonin që, meqë çështjet ishin në 
kohën e procedurës së brendshme, ata ende do të përballeshin me një rrezik real për t’u 
nënshtruar trajtimit në kundërshtim me Nenin 3 të Konventës pas kthimit në Bagdad. 
Ata kishin dështuar ta kalonin këtë barrë prove. Vetëm pasi Agjencia e Migracionit 
u kishte mohuar aplikantëve leje qëndrimi, ata kishin dalë me kërkesa të reja dhe 
dëshmi të cilat ishin jokoherente dhe kontradiktore. Ndërsa thelbi i llogarisë së tyre 
kishte ndryshuar, ata nuk mund të përfitonin nga dyshimi. Pasi që kishte mungesë 
besueshmërie, autoritetet vendase dhe gjykatat nuk kishin asnjë arsye për të hetuar 
më tej këto pretendime. Gjendja e aplikantëve kishte ndryshuar pas vitit 2008 dhe 
nevojat e tyre për mbrojtje kishin pushuar. Gjatë procedurës së brendshme, autoritetet e 
migracionit kishin marrë parasysh të gjitha rrethanat relevante dhe siguruan që hetimi i 
çështjes ishte i përshtatshëm dhe i plotë. Vendimet e brendshme nuk nënkuptonin që një 
barrë e tepruar e provës ishte vendosur mbi aplikantët.

76.  Së fundi, Qeveria theksoi se rasti aktual ndryshonte nga rasti i R.C. k. Suedisë 
(nr.41787/07, 9 mars 2010), që kishte të bënte me akuzat për torturë dhe keqtrajtim në 
duart e autoriteteve vendase. Në rastin aktual, persekutimi i pretenduar i ankuesve ishte 
kryer nga aktorë jo-shtetërorë. Aplikantët nuk kishin arritur të vërtetonin pretendimin e 
tyre se ata u përballën me një rrezik të konsiderueshëm për t’u nënshtruar keqtrajtimit 
pas kthimit të tyre, në këtë kohë në Irak.

C. Vlerësimi i Gjykatës

1. Parimet e përgjithshme 
(a) Natyra e përgjithshme e detyrimeve sipas Nenit 3

77.  Gjykata vuri në dukje sa vijon në Labita k. Italisë ([DhM], Nr. 26772/95, § 119, GJEDNJ 
2000 IV):

“Siç ka theksuar Gjykata në shumë raste, Neni 3 ruan një nga vlerat më themelore 
të shoqërive demokratike. Edhe në rrethanat më të vështira, siç është lufta kundër 
terrorizmit dhe krimit të organizuar, Konventa ndalon në terma absolutë torturën dhe 
trajtimin ose ndëshkimin çnjerëzor ose poshtërues. Ndryshe nga shumica e klauzolave 
substanciale të Konventës dhe të Protokolleve Nr. 1 dhe 4, Neni 3 nuk parashikon 
përjashtime dhe asnjë përjashtim nga ai nuk lejohet sipas nenit 15 § 2 edhe në rastet 
e një emergjence publike që kërcënon jetën e (shih Selmouni k. Francës [DhM], Nr. 
25803/94, § 95, GJEDNJ 1999-V, dhe gjykimi i Assenov dhe të tjerët k. Bullgarisë, 
të 28 tetorit 1998, Raportet e gjykimeve dhe vendimeve 1998-VIII, fq. 3288, § 93). 
Konventa ndalon në terma absolutë torturën dhe trajtimin ose ndëshkimin çnjerëzor ose 
degradues, pavarësisht nga sjellja e viktimës (shih vendimin e Chahal k. Mbretërisë së 
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Bashkuar të datës 15 nëntor 1996, Raportet 1996-V, fq 1855, § 79).”
(b) Parimet e mos dëbimit

78.  Gjykata në shumë raste ka pranuar rëndësinë e parimit të mos dëbimit (shih, për shembull, 
M.S.S. k. Belgjikës dhe Greqisë [DhM], Nr. 30696/09, § 286, GJEDNJ 2011 dhe M.A. 
k. Qipros, 41872/10, § 133, GJEDNJ 2013 (ekstrakte)). Shqetësimi kryesor i Gjykatës 
në rastet që kanë të bëjnë me dëbimin e azilkërkuesve është “nëse ekzistojnë garancitë 
efektive që mbrojnë aplikantin kundër refuzimit arbitrar, qofshin të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë, në vendin nga i cili ka ikur” (shih, ndër autoritetet e tjera, M.S.S. k. Belgjikës 
dhe Greqisë, cituar më lart, § 286, Müslim k. Turqisë, Nr. 53566/99, §§ 72-76, 26 prill 
2005, dhe T.I. k. Mbretërisë së Bashkuar (vendim), Nr. 43844/98, GJEDNJ 2000-III).
(c) Parimet e përgjithshme në lidhje me aplikimin e Nenit 3 në çështjet e dëbimit

79.  Parimet e përgjithshme në lidhje me Nenin 3 në rastet e dëbimit janë vënë në Saadi k. 
Italisë ([DhM] Nr. 37201/06, §§ 124-133, GJEDNJ 2008) dhe, më së fundi, në F.G. k. 
Suedisë ([DhM], Nr. 43611/11, GJEDNJ 2016). Pikat përkatëse të vendimit të fundit 
parashikojnë si vijon:
“111. Gjykata rithekson që shtetet kontraktuese kanë të drejtë, si çështje të së drejtës 

ndërkombëtare të përcaktuar mirë dhe duke iu nënshtruar detyrimeve të tyre të 
traktatit, duke përfshirë Konventën, të kontrollojnë hyrjen, qëndrimin dhe dëbimin 
e të huajve (shih, për shembull, Hirsi Jamaa dhe të tjerët k. Italisë Nr. 46410/99, 
§ 54, GJEDNJ 2006-XII, Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali k. Mbretërisë së 
Bashkuar, 28 maj 1985, § 67, Seria A nr.94, dhe Boujlifa k. Francës, 21 tetor 1997, 
§ 42, raportet e gjykimeve dhe vendimeve 1997 VI). Megjithatë, dëbimi i një të 
huaji nga një Shtet Kontraktues mund të shkaktojë një çështje sipas Nenit 3 dhe 
për këtë arsye të angazhojë përgjegjësinë e atij Shteti sipas Konventës, ku janë 
treguar shkaqe thelbësore për të besuar se personi në fjalë, nëse dëbohet, do të 
përballet me një rrezik real për t’u nënshtruar trajtimit në kundërshtim me Nenin 
3 në vendin e destinacionit. Në këto rrethana, Neni 3 nënkupton një detyrim për të 
mos e deportuar personin në fjalë në atë vend (shih, ndër të tjera, Saadi k. Italisë 
[DhM], nr.37201/06, §§ 124-125, GJEDNJ 2008).

112. Vlerësimi nëse ekzistojnë baza substanciale për të besuar se kërkuesi përballet 
me një rrezik të tillë të vërtetë, në mënyrë të pashmangshme kërkon që Gjykata 
të shqyrtojë kushtet në vendin e destinacionit në dritën e standardeve të Nenit 
3 të Konventës (shih Mamatkulov dhe Askarov k. Turqisë [DhM], Nr. 46827/99 
dhe 46951/99, § 67, GJEDNJ 2005-I). Këto standarde kërkojnë që keqtrajtimi 
që parashtruesi pretendon se do të përballet nëse kthehet duhet të arrijë një nivel 
minimal të ashpërsisë nëse duhet të përfshihet në objektin e Nenit 3. Vlerësimi i 
këtij niveli është relativ, varësisht nga të gjitha rrethanat e (Shih Hilal k. Mbretërisë 
së Bashkuar, Nr. 45276/99, § 60, GJEDNJ 2001-II).”

(d) Reziku i keqtrajtimit nga grupet private
80.  Për shkak të karakterit absolut të së drejtës së garantuar nga Neni 3 i Konventës vlen 

jo vetëm për rrezikun që vjen nga autoritetet shtetërore, por edhe kur rreziku buron 
nga persona ose grupe personash që nuk janë zyrtarë publikë. Megjithatë, duhet të 
tregohet se rreziku është i vërtetë dhe se autoritetet e Shtetit pritës nuk janë në gjendje 
të shmangin rrezikun duke siguruar mbrojtje të përshtatshme (shih N.A. k. Mbretërisë së 
Bashkuar, Nr. 25904/07, § 110, 17 Korrik 2008, F.H. k. Suedisë, Nr. 32621/06, § 102, 
20 janar 2009, dhe H.L.R. k. Francës, 29 prill 1997, § 40, Raportet e gjykimeve dhe 
vendimeve 1997 III).

81. Në këtë kontekst, mundësia e mbrojtjes ose e zhvendosjes së aplikantit në shtetin e 
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origjinës është gjithashtu me rëndësi. Gjykata rithekson që Neni 3, si i tillë, nuk 
përjashton që shtetet kontraktuese të mbështeten në ekzistencën e një alternative të 
fluturimit të brendshëm në vlerësimin e tyre për pretendimin e një individi se një kthim 
në vendin e tij të origjinës do ta ekspozonte atë në një rrezik real për të qenë subjekt i 
trajtimit të ndaluar nga kjo dispozitë (shih Salah Sheekh k. Hollandës, Nr 1948/04, § 
141, 11 janar 2007, Chahal k. Mbretërisë së Bashkuar, 15 nëntor 1996, § 98, Raportet 
1996-V dhe Hilal k. Mbretërisë së Bashkuar, Nr. 45276/99, §§ 67-68, GJEDNJ 2001-
II).

82.  Megjithatë, Gjykata ka konsideruar se mbështetja në një alternativë të zhvendosjes së 
brendshme nuk ndikon në përgjegjësinë e Shtetit Kontraktues për të siguruar që ankuesi, 
si rezultat i vendimit të saj për të dëbuar, është i ekspozuar ndaj trajtimit në kundërshtim 
me Nenin 3 të Konventës (shih Salah Sheekh, cituar më lart, § 141 dhe T.I. k. Mbretërisë 
së Bashkuar (vendim), përmendur më lart). Prandaj, si parakusht për t’u mbështetur në 
një alternativë të zhvendosjes së brendshme, duhet të ekzistojnë disa garanci: personi 
që duhet të dëbohet duhet të jetë në gjendje të udhëtojë në zonën përkatëse, të fitojë 
pranimin dhe të vendoset atje, në mungesë të cilit mund të ngrihen çështje sipas Nenit 
3, aq më tepër nëse në mungesë të garancive të tilla ekziston mundësia e përfundimit të 
tij në një pjesë të vendit të origjinës ku ai mund t’i nënshtrohet keqtrajtimit (shih Salah 
Sheekh, cituar më lart, § 141 dhe Sufi Dhe Elmi k. Mbretërisë së Bashkuar, Nr.8319/07 
dhe 11449/07, § 266, 28 qershor 2011).
(e) Parimet e vlerësimit ex nunx të rrethanave

83. Në jurisprudencën e gjykatës parimi i vlerësimit ex nunc të rrethanave është vendosur 
në një numër rastesh. Ky parim më së fundi është përcaktuar në F.G. k. Suedisë (cituar 
më lart):
“115. Nëse aplikanti nuk është deportuar ende, çështja thelbësore në kohë për vlerësim 

duhet të jetë ajo e shqyrtimit të çështjes nga ana e Gjykatës (shih Chahal, cituar 
më lart, § 86). Një vlerësim i plotë dhe ex nunc është i nevojshëm kur është e 
nevojshme të merren parasysh informatat që kanë dalë në dritë pas marrjes së 
vendimit përfundimtar nga autoritetet vendase (shih, për shembull, Maslov k. 
Austrisë [DhM], Nr.1638/03, §§ 87-95, GJEDNJ 2008 dhe Sufi dhe Elmi k. 
Mbretërisë së Bashkuar, përmendur më lart, § 215). Kjo situatë zakonisht lind kur, 
si në rastin aktual, dëbimi është vonuar si rezultat i tregimit nga Gjykata e një mase 
të përkohshme sipas Rregullit 39 të Rregullores së Gjykatës. Meqenëse natyra e 
përgjegjësisë së shteteve kontraktuese sipas Nenit 3 në rastet e këtij lloji qëndron 
në aktin e ekspozimit të një individi në rrezikun e keqtrajtimit, ekzistenca e rrezikut 
duhet të vlerësohet kryesisht duke iu referuar atyre fakteve që ishin të njohura ose 
duhet të ketë qenë të njohura nga Shteti Kontraktues në kohën e dëbimit. Vlerësimi 
duhet të përqendrohet në pasojat e parashikueshme të largimit të aplikantit në 
vendin e destinacionit, në dritën e situatës së përgjithshme atje dhe të rrethanave të 
tij personale (shih, për shembull, Salah Sheekh k. Hollandës, Nr. 1948/04, § 136, 
11 janar 2007, dhe Vilvarajah dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, përmendur 
më lart, §§ 107 dhe 108).” 

(f) Parimi i subsidiaritetit
84.  Në F.G. k. Suedisë (cituar më lart), Gjykata e përshkroi natyrën e shqyrtimit të saj në 

rastet që kanë të bëjnë me dëbimin e azilkërkuesve si më poshtë:
“117. Në rastet që kanë të bëjnë me dëbimin e azilkërkuesve, Gjykata nuk shqyrton vetë 

aplikimet aktuale për azil ose nuk verifikon se si Shtetet i respektojnë detyrimet e 
tyre sipas Konventës së Gjenevës në lidhje me statusin e refugjatëve. Shqetësimi i 
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saj kryesor është nëse ekzistojnë garancitë efektive që mbrojnë aplikantin kundër 
refuzimit arbitrar, qofshin të drejtpërdrejta ose të tërthorta, në vendin nga i cili 
ai ka ikur. Në bazë të Nenit 1 të Konventës, përgjegjësia primare për zbatimin 
e të drejtave dhe lirive të garantuara bie mbi autoritetet kombëtare. Mekanizmi 
i ankesës në Gjykatë është kështu i varur nga sistemet kombëtare që mbrojnë të 
drejtat e njeriut. Ky karakter subsidiar është artikuluar në Nenet 13 dhe 35 § 1 të 
Konventës (shih M.S.S. k. Belgjikës dhe Greqisë [DHM], Nr.30696/09, §§ 286-287, 
GJEDNJ 2011). Megjithatë, Gjykata duhet të jetë e kënaqur që vlerësimi i bërë nga 
autoritetet e Shtetit Kontraktues është i përshtatshëm dhe mbështetur mjaftueshëm 
nga materialet e brendshme, si dhe nga materialet që vijnë nga burime të tjera të 
besueshme dhe objektive siç janë, për shembull, shtetet e tjera kontraktuese ose të 
treta, Agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe organizatat joqeveritare me reputacion 
(shih, ndër autoritetet e tjera, NA k. Mbretërisë së Bashkuar, Nr. 25904/07, § 119, 
17 korrik 2008).

118. Për më tepër, ku kanë ndodhur procedimet e brendshme, nuk është detyra e Gjykatës 
që të zëvendësojë vlerësimin e saj të fakteve për atë të gjykatave të vendit dhe, si 
rregull i përgjithshëm, është që këto gjykata t’i vlerësojnë provat para tyre (shih, 
midis të tjerave, Giuliani dhe Gaggio k. Italisë [DhM], Nr. 23458/02, §§ 179-80, 
24 mars 2011, Nizomkhon Dzhurayev k. Rusisë, Nr 31890/11, § 113, 3 tetor 2013 
dhe Savriddin Dzhurayev k. Rusisë, Nr. 71386/10, § 155, GJEDNJ 2013 (ekstrakte) 
si parim i përgjithshëm, autoritetet kombëtare janë më së miri për të vlerësuar jo 
vetëm faktet, por, veçanërisht, kredibilitetin e dëshmitarëve që kanë pasur mundësi 
të shohin, dëgjojnë dhe vlerësojnë sjelljen e individit në fjalë (shih, për shembull, 
R.C. k. Suedisë, Nr. 41827/07, § 52, 9 mars 2010).”

(g) Vlerësimi i qënjes së një reziku real
85.  Në Saadi k. Italisë (cituar më sipër, § 140) Gjykata theksoi:

“... për një dëbim të planifikuar me forcë që të mos jetë në kundërshtim me 
Konventën, është e nevojshme - dhe e mjaftueshme - për arsye të konsiderueshme për 
t’u treguar dhe besuar se ekziston një rrezik real që personi në fjalë do të jetë subjekt në 
vendin pritës të një trajtimi të ndaluar nga Neni 3 (shih paragrafët 125 dhe 132 më lart 
dhe jurisprudencën e përmendur në ato paragrafë).”

86.  Në F.G. k. Suedisë (cituar më lart), Gjykata gjeti sa më poshtë në lidhje me vlerësimin e 
ekzistencës së një rreziku real:
“113. Vlerësimi i ekzistencës së një rreziku real duhet domosdoshmërisht të jetë një 

rigoroz (shih Chahal k. Mbretërisë së Bashkuar, 15 nëntor 1996, § 96, Raportet 
1996-V dhe Saadi k. Italisë, përmendur më lart, § 128). Në parim, parashtruesi i 
kërkesës duhet të paraqesë prova që mund të provojnë se ekzistojnë baza thelbësore 
për të besuar se, nëse masa e ankimuar do të zbatohej, ai do të ishte i ekspozuar 
ndaj një rreziku real për t’u nënshtruar trajtimit në kundërshtim me Nenin 3 (shih, 
për shembull, Saadi k. Italisë, përmendur më lart, § 129, dhe N. k. Finlandës, Nr. 
38885/02, § 167, 26 korrik 2005). … 

114. Vlerësimi duhet të përqendrohet në pasojat e parashikueshme të largimit të kërkuesit 
në vendin e destinacionit, në dritën e situatës së përgjithshme atje dhe të rrethanave 
të tij personale (shih Vilvarajah dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, 30 tetor 
1991, § 108, Seria A 215). Në lidhje me këtë, dhe kur është e rëndësishme për ta 
bërë këtë, Gjykata do të marrë parasysh nëse ekziston një situatë e përgjithshme e 
dhunës që ekziston në vendin e destinacionit (shih Sufi dhe Elmi k. Mbretërisë së 
Bashkuar, Nr.8319/07 dhe 11449/07, § 216, 28 qershor 2011).
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… 
116. Gjykata duhet të shqyrtojë në rastin e dëbimit nëse, në të gjitha rrethanat e çështjes 

para tij, janë treguar shkaqe të konsiderueshme për të besuar se personi në fjalë, 
nëse kthehet, do të përballet me një rrezik real për t’u nënshtruar trajtimit në 
kundërshtim me Nenin 3 të Konventës. Nëse ekziston një rrezik i tillë, largimi i 
kërkuesit do të shkelë detyrimisht Nenin 3, pavarësisht nëse rreziku buron nga 
një situatë e përgjithshme e dhunës, një karakteristikë personale e aplikantit ose 
një kombinim i të dyjave. Megjithatë, është e qartë se jo çdo situatë e dhunës së 
përgjithshme do të shkaktojë një rrezik të tillë. Përkundrazi, Gjykata ka bërë të 
qartë se një situatë e përgjithshme e dhunës do të kishte intensitet të mjaftueshëm 
për të krijuar një rrezik të tillë “në rastet më ekstreme” ku ekzistonte një rrezik 
real për keqtrajtim thjesht në bazë të një individi (shih Sufi dhe Elmi, cituar më 
lart, §§ 216 dhe 218. shih gjithashtu, ndër të tjera, L.M. dhe të tjerët k. Rusisë, 
Nr. 40081/14, 40088/14 dhe 40127/14, § 108, 15 tetor 2015, dhe Mamazhonov k. 
Rusisë, Nr.1723 / 13, §§ 132 133, 23 tetor 2014).”

87.  Sa i përket vlerësimit të provave, është vendosur në jurisprudencën e Gjykatës që 
“ekzistenca e rrezikut duhet të vlerësohet kryesisht duke iu referuar atyre fakteve të cilat 
ishin të njohura ose duhet t’i ishin njohur Shtetit Kontraktues në atë kohë e përjashtimit” 
(shih F.G. k. Suedisë, cituar më lart, § 115, cituar në paragrafin 83 më lart). Prandaj, 
Shteti Kontraktues ka për detyrë që të marrë parasysh jo vetëm provat e paraqitura nga 
aplikanti, por edhe të gjitha faktet tjera që janë relevante në rastin në shqyrtim.

88.  Në vlerësimin e peshës që duhet t’i bashkëngjitet materialit të vendit, Gjykata ka gjetur 
në jurisprudencën e saj që duhet t’i kushtohet vëmendje burimit të materialit të tillë, 
në veçanti pavarësisë, besueshmërisë dhe objektivitetit të tij. Në lidhje me raportet, 
autoriteti dhe reputacioni i autorit, serioziteti i hetimeve me anë të të cilave janë përpiluar, 
konsistenca e konkluzioneve të tyre dhe vërtetimi i tyre nga burime të tjera janë të gjitha 
konsideratat relevante (shih Saadi k. Italisë, cituar më lart, § 143, N.A. k. Mbretërisë 
së Bashkuar, përmendur më lart, § 120, dhe Sufi dhe Elmi, cituar më lart, § 230).

89.  Gjykata gjithashtu pranon se duhet t’i kushtohet vëmendje kapaciteteve të pranisë dhe 
raportimit të autorit të materialit në vendin në fjalë (shih Sufi dhe Elmi, cituar më lart, § 
231). Gjykata vlerëson shumë vështirësi me të cilat ballafaqohen qeveritë dhe OJQ-të 
që mbledhin informacion në situata të rrezikshme dhe të paqëndrueshme. Ai pranon se 
nuk do të jetë gjithmonë e mundur që hetimet të kryhen në afërsi të një konflikti dhe në 
raste të tilla, duhet të mbështeten informacionet e siguruara nga burimet me njohuri të 
dorës së parë të situatës (shih Sufi dhe Elmi, cituar më lart, § 232).

90.  Në vlerësimin e rrezikut, Gjykata mund të marrë materialet përkatëse proprio motu. 
Ky parim është vendosur fort në jurisprudencën e Gjykatës (shih H.L.R. k. Francës, 
përmendur më lart, § 37; Hilal, cituar më lart, § 60; dhe Hirsi Jamaa dhe të tjerët 
k. Italisë [DhM], nr. 27765/09, § 116, KEDNJ 2012). Përsa i përket materialeve të 
fituara proprio motu, Gjykata konsideron se, duke pasur parasysh natyrën absolute të 
mbrojtjes së ofruar nga Neni 3, duhet të bindet se vlerësimi i bërë nga autoritetet e 
Shtetit Kontraktues është i përshtatshëm dhe mbështetur mjaftueshëm nga materialet e 
brendshme Si nga materialet që vijnë nga burime të tjera të besueshme dhe objektive si 
p.sh. shtetet e tjera kontraktuese ose jo kontraktuese, agjencitë e Kombeve të Bashkuara 
dhe organizatat joqeveritare të respektuara (shih F.G. k. Suedisë, cituar më lart, § 117, 
cituar në Paragrafi 84 më lart). Në detyrën e saj mbikëqyrëse sipas nenit 19 të Konventës, 
do të ishte një qasje shumë e ngushtë sipas Nenit 3 në rastet që kanë të bëjnë me të huajt 
që përballen me dëbimin ose ekstradimin nëse Gjykata, si një gjykatë ndërkombëtare 
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për të drejtat e njeriut, duhet të merrte parasysh vetëm materialet e disponueshme nga 
Autoritetet vendase të Shtetit Kontraktues të interesuar, pa i krahasuar këto me materialet 
nga burime të tjera të besueshme dhe objektive (shih Salah Sheekh, cituar më lart, § 
136).
(h) Kalimi i barrës së provës 

91.  Sa i përket barrës së provës në rastet e dëbimit, jurisprudenca e Gjykatës është e 
konsoliduar që në parim është që kërkuesi të paraqesë prova që mund të provojnë se 
ekzistojnë baza substanciale për të besuar se, nëse masa e ankuesit duhej të ishte zbatuar, 
ai ose ajo do të ishte e ekspozuar ndaj një rreziku real për t’u nënshtruar trajtimit në 
kundërshtim me Nenin 3; dhe se kur paraqiten prova të tilla, është për Qeverinë që të 
largojë çdo dyshim rreth saj (shih F.G. k. Suedisë, cituar më lart, § 120, Saadi k. Italisë, 
cituar më lart, § 129, N.A. k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lart, § 111 dhe R.C. k. 
Suedisë, përmendur më lart, § 50).

92. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, është detyrë e personave që pretendojnë se dëbimi i 
tyre do të përbënte një shkelje të Nenit 3 për të nxjerrë, në masën më të madhe praktikisht 
të mundshme, materialin dhe informacionin që lejon autoritetet e Shtetit Kontraktues 
të interesuar, po ashtu si Gjykata, për të vlerësuar rrezikun që dëbimi mund të sjellë 
(shih Said k. Holandës, Nr. 2345/02, § 49, GJEDNJ 2005 VI). Megjithatë, Gjykata 
pranon faktin se në lidhje me kërkesat për njohjen e statusit të refugjatit, mund të jetë e 
vështirë, nëse jo e pamundur, për personin në fjalë që të ofrojë prova brenda një kohe të 
shkurtër, veçanërisht nëse dëshmi të tilla duhet të merren nga vendi nga e cila ai ose ajo 
pretendon se kanë ikur. Mungesa e dëshmive të drejtpërdrejta dokumentare nuk mund të 
jetë vendimtare për veten (shih Bahaddar k. Hollandës, 19 shkurt 1998, § 45, Raportet 
1998 I, dhe, mutatis mutandis, Said, cituar më lart, § 49).

93. Për shkak të situatës së veçantë në të cilën azilkërkuesit shpesh e gjejnë veten, është 
shpesh e nevojshme t’u jepet dobia e dyshimit gjatë vlerësimit të besueshmërisë së 
deklaratave të tyre dhe dokumenteve të paraqitura në mbështetje të tyre. Megjithatë, 
kur paraqitet informacioni i cili jep arsye të forta për të vënë në dyshim vërtetësinë e 
parashtresave të azilkërkuesit, individi duhet të japë një shpjegim të kënaqshëm për 
pasaktësitë e supozuara në ato parashtresa (shih F.G. k. Suedisë, cituar më lart, § 113, 
Collins dhe Akaziebie k. Suedisë (vendimi), Nr. 23944/05, 8 mars 2007, dhe S.H.H 
k. Mbretërisë së Bashkuar, Nr.60367/10, § 71, 29 janar 2013). Edhe nëse shqyrtimi i 
aplikuesit për disa detaje mund të duket disi i paimagjinueshëm, Gjykata ka konsideruar 
se kjo nuk do të zvogëlojë domosdoshmërinë e kredibilitetit të përgjithshëm të kërkesës 
së ankuesit (shih Said, cituar më lart, § 53 dhe, mutatis mutandis, N. k , Finlandës, nr. 
38885/02, §§ 154-155, 26 korrik 2005).

94.  Si rregull i përgjithshëm, një azilkërkues nuk mund të shihet se ka kaluar barrën e provës 
deri sa ai ose ajo të japë një shpjegim të arsyeshëm të një individi dhe kështu një rrezik 
të vërtetë keqtrajtimi pas dëbimit që është në gjendje të dallojë situatën e tij nga rreziqet 
e përgjithshme në vendin e destinacionit.

95.  Për më tepër, edhe pse një numër faktorësh individualë, kur konsiderohen veçmas, nuk 
mund të përbëjnë një rrezik real, faktorët e njëjtë mund të shkaktojnë një rrezik real 
kur merren kumulativisht dhe kur merren në konsideratë në një situatë të dhunës së 
përgjithshme dhe sigurisë së shtuar (shih N.A. k. Mbretërisë së Bashkuar, përmendur 
më lart, § 130). Elementët e mëposhtëm mund të paraqesin faktorë të tillë të rrezikut: të 
dhënat paraprake penale dhe/ose arrestimet, mosha, gjinia dhe origjina e një të kthyeri, 
një rekord i mëparshëm si një anëtar i dyshuar ose aktual i një grupi të persekutuar 
dhe një kërkesë e mëparshme për azil dërguar jashtë vendit (shih N.A. k. Mbretërisë së 
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Bashkuar, cituar më lart, §§ 143-144 dhe 146).
96.  Gjykata vëren se kjo është detyrë e përbashkët e një azilkërkuesi dhe autoriteteve 

të emigracionit për të konstatuar dhe vlerësuar të gjitha faktet relevante të rastit në 
procedurë të azilit. Azilkërkuesit janë zakonisht të vetmit palë që janë në gjendje të japin 
informacion rreth rrethanave të tyre personale. Prandaj, sa i përket rrethanave individuale 
janë të shqetësuar, barra e provës duhet në parim të kalojë mbi aplikantët, të cilët duhet 
të paraqesin, sa më shpejt që të jetë e mundur, të gjitha dëshmitë në lidhje me rrethanat 
e tyre individuale që është e nevojshme për të mbështetur kërkesën e tyre për mbrojtje 
ndërkombëtare. Kjo kërkesë është shprehur gjithashtu edhe në dokumentet e UNHCR-
së (shih paragrafin 6 të parashikimeve të UNHCR në Barra dhe Standardi i Provës në 
Çështjet e Refugjatëve dhe paragrafi 196 i Manualit UNHCR-së dhe Udhëzimet për 
procedurat dhe kriteret për përcaktimin e Statusit të Refugjatit, të dyja të referuara në 
paragrafët 53-54 më lart) dhe në Nenin 4 § 1 të Direktivës të Kualifikimeve të BE-së, si 
dhe në të mëvonshëm jurisprudencën e GJED (shih paragrafët 47 dhe 49-50 më lart).

97.  Megjithatë, rregullat në lidhje me barrën e provës nuk duhet të bëjnë të paefektshme 
të drejtat e aplikantëve të mbrojtura sipas Nenit 3 të Konventës. Është gjithashtu e 
rëndësishme të merren parasysh të gjitha vështirësitë që një azilkërkuesi mund të hasë 
jashtë vendit kur mbledhin dëshmi (shih Bahaddar, cituar më lart § 45 dhe, mutatis 
mutandis, Said, cituar më lart, § 49). Të dy standardet e zhvilluara nga UNCHR (paragrafi 
12 i vlerësimet dhe paragrafi 196 i Udhëzuesit, të përmendura në paragrafët 53-54 më 
lart) dhe Neni 4 § 5 i Direktivës së Kualifikimit, pranojnë, në mënyrë eksplicite ose 
implicite, se dobia e dyshimit duhet të kalojë në favor të një individi që kërkon mbrojtje 
ndërkombëtare.

98.  Gjykata vëren se, sa i përket vlerësimit të gjendjes së përgjithshme në një vend të 
caktuar, duhet të merret një qasje e ndryshme. Përsa u përket këtyre çështjeve, autoritetet 
vendase që shqyrtojnë një kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare kanë qasje të plotë në 
informata. Për këtë arsye, situata e përgjithshme në një vend tjetër, përfshirë aftësinë 
e autoriteteve publike të saj për të ofruar mbrojtje, duhet të themelohet nga autoritetet 
kompetente të imigracionit vendas (shih, mutatis mutandis, H.L.R. k. Francës, cituar më 
lart, § 37, Hilal, cituar më lart, § 60, dhe Hirsi Jamaa dhe të tjerët, përmendur më lart, 
§ 116). Një qasje e ngjashme mbështetet në paragrafin 6 të shënimit të lartpërmendur të 
lëshuar nga UNHCR, sipas të cilit autoritetet që gjykojnë mbi kërkesën për azil duhet 
të marrin parasysh “situatën objektive në vendin e origjinës në fjalë” vlerësuar proprio 
motu. Në mënyrë të ngjashme, Neni 4 § 3 i Direktivës së Kualifikimeve kërkon që “të 
gjitha faktet relevante, që lidhen me vendin e origjinës”, të merren parasysh.
(i) Kalimi i keqtrajtimit si një ndikim në risk

99.  Çështje specifike lindin kur një azilkërkues pohon se ai ose ajo është keqtrajtuar në të 
kaluarën, pasi keqtrajtimi i kaluar mund të jetë i rëndësishëm për vlerësimin e nivelit të 
rrezikut për keqtrajtim të ardhshëm. Sipas jurisprudencës së përcaktuar, në vlerësimin 
e rrezikut për keqtrajtim të ardhshëm është e nevojshme të merret parasysh fakti që 
kërkuesi ka ngritur një rast të besueshëm se ai ose ajo i ishte nënshtruar keqtrajtimit në 
kundërshtim me Nenin 3 të Konventës në të kaluarën. Për shembull, në R.C. k. Suedisë, 
në të cilën kërkuesi ishte torturuar tashmë, Gjykata vlerësoi se “pjesa tjetër e lirisë me 
Shtetin për të larguar çdo dyshim rreth rrezikut të tij për t’u nënshtruar përsëri në trajtim 
në kundërshtim me Nenin 3 në rast se ai dëbimi do të bëhet” (shih R.C. k. Suedisë, cituar 
më lart, § 55). Në R.J. k. Francës, ndërkohë që ndanë dyshimet e Qeverisë Franceze 
për pretendimet e paraqitura nga ankuesi, Tamil nga Sri Lanka, lidhur me kushtet e 
ndalimit të tij dhe mbështetjen e tij financiare për Tigrat Çlirimtare të Tamil Eelam 
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(LTTE), Gjykata gjeti se Qeveria kishte dështuar për të hedhur poshtë supozimin e fortë 
të ngritur nga certifikata mjekësore e trajtimit në kundërshtim me Nenin 3 (shih R.J. k. 
Francës, nr.10466/11, § 42, 19 shtator 2013). Në rastin e D.N.Ë. k. Suedisë, Gjykata 
arriti në përfundimin se “kërkuesi nuk e ka bërë të besueshme se ai do të përballet me 
një rrezik real për t’u vrarë ose për t’u nënshtruar keqtrajtimit pas kthimit në Etiopi” 
edhe pse pranoi se ankuesi ishte ndaluar dhe iu nënshtrua keqtrajtimit nga autoritetet 
etiopiane në të kaluarën (shih D.N.Ë. k. Suedisë, nr. 29946/10, §§ 42 dhe 45, 6 dhjetor 
2012).

100. Kjo çështje është prekur edhe në Direktivën e BE-së për kualifikim dhe në dokumentet 
e UNHCR-së. Në veçanti, Neni 4 § 4 i Direktivës së Kualifikimit (shih paragrafin 47 
më lart) parasheh - sa i përket vlerësimit të statusit të refugjatit ose nevojës tjetër për 
mbrojtje ndërkombëtare nga autoritetet e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian - se 
“fakti që një Kërkuesi ka qenë tashmë subjekt i persekutimit ose dëmtimi serioz, ose 
kërcënimeve të drejtpërdrejta për një persekutim apo një dëm të tillë, është një tregues 
serioz i frikës së bazuar të kërkuesit për persekutim ose rrezik real për të vuajtur një dëm 
serioz, përveç nëse ka arsye të forta për të konsideruar atë Persekutimi apo dëmtimi i 
rëndë nuk do të përsëriten”.

101. Për më tepër, kjo çështje, e cila është e lidhur ngushtë me pyetjet e përgjithshme të 
vlerësimit të provave, trajtohet në paragrafin 19 të shënimeve të UNHCR-së mbi barrën 
dhe standardin e provës në kërkesat e refugjatëve, që kanë të bëjnë me treguesit për 
vlerësimin e mirëbesimit të një frike nga persekutimi, i cili thotë si vijon: “Ndërsa 
persekutimi ose keqtrajtimi i kaluar do të peshonte shumë në favor të një vlerësimi pozitiv 
të rrezikut të persekutimit të ardhshëm, mungesa e saj nuk është një faktor vendimtar. 
Në të njëjtën mënyrë, fakti i persekutimit të kaluar nuk është domosdoshmërisht bindës 
për mundësinë e përndjekjes së përtërirë, veçanërisht aty ku ka pasur një ndryshim të 
rëndësishëm në kushtet në vendin e origjinës” (shih paragrafin 53 më lart). Gjykata 
konsideron se qasja e përgjithshme e UNHCR-së ndaj barrës së provës është gjithashtu 
me interes në kontekstin aktual: ndërsa barra e provës është për azilkërkuesin, zyrtari 
shtetëror që shqyrton kërkesën për azil ndan detyrën për të konstatuar dhe vlerësuar të 
gjitha çështjet relevante (Shih paragrafin 6 të UNHCR 1998 shënim mbi barrën dhe 
standardin e provës në kërkesat për refugjatë dhe paragrafi 196 i udhëzuesit të UNHCR-
së dhe Udhëzimet mbi Procedurat dhe Kriteret për Përcaktimin e Statusit të Refugjatit 
- përmendur në paragrafët 53 dhe 54 më lart). Për më tepër, sa i përket vlerësimit të 
kredibilitetit të përgjithshëm të kërkesës për azil, paragrafi 11 i Shënimit mbi barrën 
dhe standardin e provës në kërkesat e refugjatëve përcakton se besueshmëria vendoset 
kur kërkuesi ka paraqitur një kërkesë e cila është koherente dhe e besueshme dhe jo 
duke kundërshtuar në përgjithësi dhe prandaj është, në bilanc, i aftë për t’u besuar (shih 
paragrafin 53 më lart).

102. Gjykata konsideron se fakti i keqtrajtimit të kaluar jep një tregues të fortë të një rreziku 
real të ardhshëm të trajtimit në kundërshtim me Nenin 3, në rastet kur një aplikant 
ka bërë një llogari përgjithësisht koherente dhe të besueshme të ngjarjeve që janë në 
përputhje me informacionin nga burime të besueshme dhe objektive rreth situatës së 
përgjithshme në vendin në fjalë. Në rrethana të tilla, është detyrë e Qeverisë që të largojë 
çdo dyshim në lidhje me këtë rrezik.
(j) Pjesamrrja në grpet e riskut

103. Kërkesa e lartpërmendur që një azilkërkues është i aftë të dallojë situatën e tij/saj nga 
rreziqet e përgjithshme në vendin e destinacionit, megjithatë është i qetë në rrethana 
të caktuara, për shembull kur një kërkues pohon se ai ose ajo është anëtare e një grup 
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sistematik të ekspozuar ndaj një praktike të keqtrajtimit (shih Salah Sheekh, cituar më 
lart, § 148; S.H. k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 19956/06, §§ 69-71, 15 qershor 2010 dhe 
N.A. k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lart, § 116).

104. Për më tepër, në Saadi k. Italisë (cituar më sipër) Gjykata ka mbajtur qëndrim: 
“132. Në rastet kur një aplikues pohon se ai ose ajo është një anëtar i një grupi të 

ekspozuar sistematikisht ndaj një praktike keqtrajtimi, Gjykata konsideron se 
mbrojtja e Nenit 3 të Konventës hyn në lojë kur aplikanti vendos, aty ku është e 
nevojshme Bazuar në burimet e përmendura në paragrafin e mësipërm, ka arsye 
serioze për të besuar në ekzistencën e praktikës në fjalë dhe anëtarësimin e tij në 
grupin përkatës (shih, mutatis mutandis, Salah Sheekh, cituar më lart, §§ 138- 49).”

105. Në këto rrethana, Gjykata nuk do të insistojë që kërkuesi të demonstrojë ekzistencën 
e karakteristikave të tjera të veçanta dalluese, nëse kjo do ta bënte iluzive mbrojtjen 
e ofruar nga Neni 3. Kjo do të përcaktohet në dritën e gjëndjes së aplikuesit dhe 
informacionin mbi gjendjen në vendin e destinacionit në lidhje me grupin në fjalë 
(shih Salah Sheekh, cituar më lart, § 148 dhe N.A. k. Mbretërisë së Bashkuar, 
përmendur më lart, § 116).

2. Zbatimi i parimeve të përmendura më sipër në rastin e aplikantëve
(a) Periudha thelbësore e vlerësimit të rezikut

106. Sipas jurisprudencës së vendosur të Gjykatës, ekzistenca e një rreziku keqtrajtimi duhet 
të vlerësohet në radhë të parë duke iu referuar atyre fakteve që ishin të njohura ose 
duhet t’i ishin njohur Shtetit Kontraktues në kohën e dëbimit (shih F.G. k. Suedisë, 
cituar më lart, § 115, cituar në paragrafin 83 më lart). Megjithatë, nëse aplikanti nuk 
është ekstraduar ose i deportuar kur gjykata shqyrton rastin, afati relevant do të jetë ai i 
procedurës para Gjykatës (shih Saadi k. Italisë, cituar më lart, § 133; Chahal, cituar më 
lart, § § 85-86 dhe Venkadajalasarma k. Hollandës, nr 58510/00, § 63, 17 shkurt 2004).

107. Pasi që aplikantët në rastin aktual nuk janë deportuar ende, pyetja nëse ata do të përballen 
me një rrezik real të persekutimit pas kthimit të tyre në Irak duhet të shqyrtohen në 
dritën e situatës së sotme. Prandaj, Gjykata do të shqyrtojë situatën e aplikantëve ashtu 
siç paraqitet sot, duke marrë parasysh faktet historike për aq sa ato hedhin dritë mbi 
situatën aktuale.
(b) Situata e përgjithshme e sigurisë në Irak

108. Gjykata vëren se si Agjencia Suedeze e Migracionit dhe Gjykata e Migracionit në vitin 
2011 dhe 2012 aritën respektivisht në përfundimin se situata e sigurisë në Irak nuk 
ishte e tillë që të kishte një nevojë të përgjithshme për mbrojtjen ndërkombëtare të 
azilkërkuesve. Ky konstatim u konfirmua më pas nga Dhoma në aktgjykimin e saj të 
qershorit 2015 në rastin aktual.

109. Qeveria vërejti në komentet e saj me shkrim se sipas informacioneve më të fundit të 
ofruara nga Agjencia e Migracionit, intensiteti i dhunës në Bagdad ende nuk përbënte 
një rrezik real të trajtimit në kundërshtim me Nenin 3 të Konventës. Ata i referoheshin, 
ndër të tjera, raportit të Zyrës së Brendshme të Mbretërisë së Bashkuar nga prilli 2015 
dhe raporteve nga Landinfo Norvegjeze nga 2014 dhe 2015. Aplikantët thjesht vunë në 
dukje në komentet e tyre se gjendja e sigurisë në Irak po përkeqësohet pa i’u referuar 
ndonjë dokumenti mbështetës.

110. Gjykata pranon qëndrimin e Qeverisë për gjendjen e përgjithshme të sigurisë në Irak dhe 
konstaton se ajo është e vërtetuar. Për më tepër, raportet më të fundit nga Zyra e Mbretërisë 
së Bashkuar, që datojnë nga nëntori i vitit 2015, mbështesin këtë gjetje. Megjithëse 
gjendja e sigurisë në qytetin e Bagdadit është përkeqësuar, intensiteti i dhunës nuk ka 
arritur një nivel që do të përbënte një rrezik real të trajtimit në kundërshtim me Nenin 
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3 të Konventës. Asnjë nga raportet e fundit nga shoqatat e pavarura ndërkombëtare 
për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të përmendura në paragrafët 32-34 më sipër nuk 
përmbajnë asnjë informacion që mund të çojë në një përfundim të tillë.

111. Përderisa gjendja e përgjithshme e sigurisë në Irak nuk e pengon largimin e aplikantëve, 
Gjykata duhet të vlerësojë nëse rrethanat e tyre personale janë të tilla që ata do të 
përballen me një rrezik real të trajtimit në kundërshtim me Nenin 3 nëse kthehen në Irak.
(c) Rrethanat persoanle të aplikantëve

112. Gjykata vëren para së gjithash se, në rastin në fjalë, kërcënimet e pretenduara kanë 
trajtuar disa anëtarë të familjes kërkuese, duke përfshirë vajzën e parë dhe të dytë të 
aplikantëve dhe vëllain e ankuesit të parë. Meqenëse këto kërcënime ishin kryesisht 
për shkak të veprimeve të aplikuesit të parë, Gjykata do të përqëndrohet në gjendjen e 
tij. Aplikanti i parë pretendonte se atij do ti vinte një rrezik real për keqtrajtim nëse do 
të kthehej në Irak, në dy baza: nga njëra anë persekutimi i tij nga al-Kaida për shkak 
të marrëdhënieve të tij të biznesit me forcat amerikane deri në vitin 2008 dhe, nga ana 
tjetër, persekutimi i mundshëm nga autoritetet irakiane për shkak të një debati publik 
televiziv në të cilin ai kishte marrë pjesë.

113. Gjykata përsërit se po vlerëson situatën e kërkuesve nga pikëpamja e sotme. Pyetja 
kryesore nuk është se si autoritetet suedeze të emigracionit e vlerësuan rastin në atë kohë 
(dmth. kur Agjencia e Migracionit dhe Gjykata e Migracionit morën vendimet e tyre më 
22 nëntor 2011 dhe 23 prill 2012), por më tepër nëse në ditët e sotme, aplikantët ende do 
të përballen me një rrezik real të përndjekjes për arsyet e lartpërmendura nëse kthehen 
në Irak (shih F.G. k. Suedisë, cituar më lart, § 115).

114. Që nga fillimi, Gjykata nuk sheh asnjë arsye për të hedhur dyshime mbi gjetjet 
e Agjencisë së Migracionit se familja ishte e ekspozuar ndaj formave më serioze të 
abuzimeve (ytterst allvarliga övergrepp) nga al-Kaeda nga 2004 deri në 2008 (shih 
paragrafin 17 më lart dhe F.G.k. Suedisë, cituar më lart, §§ 117-118, cituar në paragrafin 
84 më lart), të cilat duket se nuk janë marrë në konsideratë në parashtresat e Agjencisë 
në Gjykatën e Migracionit, ose në konkluzionet e këtij të fundit dhe që duket se janë të 
padiskutueshëm në procedurat e Konventës. Gjykata gjithashtu vë në dukje se ankuesit 
pretenduan në procedurat para Agjencisë së Migracionit se kërcënimet indirekte ndaj 
tyre dhe sulmet ndaj mallrave të bizneseve të aplikantit të parë kishin vazhduar pas vitit 
2008, se ata kishin shpëtuar vetëm nga abuzimet e mëtejshme duke u fshehur dhe se nuk 
kishin mundur për të përfituar nga mbrojtja e autoriteteve irakiane pasi këto të fundit 
kishte depërtuar al-Kaeda. Gjykata nuk sheh asnjë arsye për të vënë në pikëpyetje këtë 
vlerësim. Kështu, në tërësi, Gjykata është e kënaqur që llogaria e ankuesve për ngjarjet 
që ndodhën midis viteve 2004 dhe 2010 përgjithësisht është koherente dhe e besueshme. 
Ky vlerësim është në përputhje me informacionin relevant të vendit të origjinës të vënë 
në dispozicion nga burime të besueshme dhe objektive (shih paragrafin 39 më lart). 
Duke pasur parasysh faktin se aplikantët i janë nënshtruar keqtrajtimit nga Al-Kaeda, 
Gjykata konstaton se ka një tregues të fortë se ata do të vazhdojnë të jenë në rrezik nga 
aktorët jo shtetërorë në Irak (shih paragrafin 102 më lart).

115. Prandaj, është detyrë për Qeverinë që të largojë çdo dyshim në lidhje me këtë rrezik. 
Lidhur me këtë, Gjykata vëren se Qeveria paraqiti para saj se Agjencia e Migracionit 
kishte argumentuar para Gjykatës së Migracionit se dokumentet e paraqitura nga 
aplikantët në lidhje me ngjarjet e supozuara në shtator dhe nëntor 2011 ishin të një 
natyre të thjeshtë dhe me pak dëshmi; Qeveria gjithashtu pyeti se pse aplikantët nuk 
kishin bërë parashtresa më të detajuara në lidhje me abuzimet e vazhdueshme pas vitit 
2008 në një fazë më të hershme të procedurave të azilit. Ata argumentuan se kjo situatë 
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përkeqësonte gjëndjen e aplikantëve, ashtu si dhe kohën dhe mënyrën e mbështetjes 
së tyre në DVD që përmbanin regjistrimin audiovizual të debatit televiziv në të cilin 
pjesëmarrësi i parë kishte marrë pjesë (shih paragrafin 71 më lart), ndërsa aplikantët e 
kundërshtuan atë (shih paragrafin 61 më lart). Megjithatë, Gjykata vëren se Agjencia 
e Migracionit nuk ka komentuar mbi besueshmërinë e aplikantëve apo DVD. As në 
arsyetimin e saj, Gjykata e Migracionit nuk i trajtonte këto çështje. 

Në mungesë të arsyetimeve të mëtejshme konkrete për këto çështje në gjetjet 
përkatëse të Agjencisë së Migracionit dhe të Gjykatës së Migracionit, Gjykata nuk 
gjetur të dobishme vlerësimin e tyre në këtë drejtim.

Megjithatë, Gjykata nuk e sheh të nevojshme zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis 
palëve mbi këto çështje, pasi që në asnjë rast vendimet e brendshme nuk duket se kanë 
përjashtuar tërësisht një rrezik të vazhdueshëm nga al-Kaeda.

Në vend të kësaj ata duket se kanë mbështetur qëndrimin se - në kohën e vendimeve 
të tyre - aftësia e al-Kaedës për të vepruar lirisht kishte rënë, sikurse kishte infiltrimi 
i tillë i grupeve të autoriteteve dhe, anasjelltas, aftësia e autoriteteve për të mbrojtur 
kërkuesit (shih paragrafët 17 dhe 19 më lart).

116. Duket nga raporte të ndryshme nga burime të besueshme dhe objektive se personat 
që bashkëpunuan në mënyra të ndryshme me autoritetet e forcave pushtuese në Irak 
pas luftës kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në shënjestër nga al-Kaida dhe grupe të 
tjera. Raporti i Informacionit të Vendit të Origjinës së Zyrës së Shtëpisë së Mbretërisë 
së Bashkuar për Irakun e vitit 2009 deklaroi se civilët e punësuar ose të lidhur me 
forcën multietnike në Irak ishin në rrezik të jenë në shënjestër nga aktorët jo-shtetërorë. 
Në mënyrë të ngjashme, raporti i Home Office së 2014-ës deklaroi se personat që u 
percaktuan të bashkëpunonin ose kishin bashkëpunuar me qeverinë e tanishme irakiane 
dhe institucionet e saj, ish-forcat amerikane ose shumëkombëshe apo kompanitë e 
huaja ishin në rrezik përndjekje në Irak. Raportet përmendin disa grupe veçanërisht të 
targetuara, siç janë përkthyesit, shtetasit irakianë të punësuar nga kompanitë e huaja dhe 
disa profesionistë të lidhur si gjykatësit, akademikët, mësuesit dhe profesionistët ligjorë 
(shih paragrafët 39-42 më lart).

117. Aplikanti i parë i takon grupit të personave të ndjekur sistematikisht për marrëdhëniet 
e tyre me forcat e armatosura amerikane. Gjykata është e ndërgjegjshme për faktin 
se niveli dhe format e përfshirjes në “bashkëpunim” me trupat dhe autoritetet e huaja 
mund të ndryshojnë dhe se, rrjedhimisht, niveli i rrezikut mund të ndryshojë në një farë 
mase. Lidhur me këtë, vëmendja duhet t’i kushtohet faktit që tashmë është vërtetuar 
se kërkuesi i parë ishte keqtrajtuar deri në vitin 2008. Për më tepër, një faktor tjetër i 
rëndësishëm është se kontaktet e tij me forcat amerikane ishin shumë të dukshme, pasi 
zyra e tij ndodhej në Bazën ushtarake të Shteteve të Bashkuara, të referuara nga ankuesit 
si “Camp Victoria”. Raportet e lartpërmendura ofrojnë pak ose aspak mbështetje për 
supozimin - që del nga vendimet e brendshme - që kërcënimet nga al-Kaeda duhet të 
kenë pushuar pasi që kërkuesi i parë ndërpreu marrëdhëniet e tij të biznesit me forcat 
amerikane. Në dritën e rrethanave të veçanta të këtij rasti, Gjykata konstaton se ankuesi 
i parë dhe dy anëtarët e tjerë të familjes së tij që janë ankues në këtë rast do të përballen 
me një rrezik real të persekutimit të vazhdueshëm nga aktorë jo shtetërorë, nëse kthehen 
në Irak.

118. Një pyetje e lidhur me të është nëse autoritetet irakiane do të jenë në gjendje të ofrojnë 
mbrojtje për aplikantët. Aplikantët kontestuan këtë, ndërsa Qeveria pretendoi se në 
Bagdad ishte një sistem gjyqësor që funksiononte siç duhet.

119. Gjykata në lidhje me këtë vëren se, sipas standardeve të së drejtës së Bashkimit Evropian, 
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shteti ose subjekti që ofron mbrojtje duhet të përmbushë disa kërkesa specifike: në 
veçanti, aty duhet të “veprojë një sistem ligjor efektiv për zbulimin, ndjekjen dhe 
dënimin e akteve që përbëjnë persekutim ose dëmtim serioz” (shih Nenin 7 të Direktivës 
së Kualifikimit, përmendur në paragrafin 48 më lart).  

120. Duket nga burimet më të fundit ndërkombëtare të të drejtave të njeriut që ka deficite si 
në kapacitetin ashtu edhe në integritetin e sigurisë dhe sistemit ligjor të Irakut. Sistemi 
ende punon, por mangësitë janë rritur që nga viti 2010 (shih paragrafin 43 më lart).

Për më tepër, Departamenti Amerikan i Shtetit ka vënë në dukje se korrupsioni 
i përhapur në të gjitha nivelet e qeverisë dhe shoqërisë ka përkeqësuar mungesën e 
mbrojtjes efektive të të drejtave të njeriut dhe se forcat e sigurisë kanë bërë përpjekje 
të kufizuara për të parandaluar ose reaguar ndaj dhunës shoqërore (shih paragrafin 
44 më lart). Situata në këtë mënyrë është përkeqësuar në mënyrë të qartë që nga viti 
2011 dhe 2012 kur Agjencia e Migracionit dhe Gjykata e Migracionit respektivisht e 
vlerësuan situatën dhe kjo e fundit zbuloi se në rast se kërcënimet ende ekzistonin, 
duket se autoritetet irakiane të zbatimit të ligjit ishin të dy të gatshëm dhe në gjendje tu 
ofronin aplikantëve mbrojtjen e nevojshme (shih paragrafin 19 më lart). Së fundmi, kjo 
çështje duhet të shihet në një sfond të një situate të përkeqësuar të sigurisë në përgjithësi, 
e shënuar nga një rritje e dhunës sektare dhe sulmeve dhe përparimeve nga ISIS, si 
rezultat i të cilave zona të mëdha të territorit janë jashtë kontrollit efektiv të Qeverisë së 
Irakut (shih paragrafin 44 më lart).

121. Gjykata konsideron se, në dritën e informacioneve të mësipërme për çështjet, duke 
përfshirë gjendjen e përgjithshme dhe të paqëndrueshme të sigurisë, kapaciteti i 
autoriteteve irakiane për të mbrojtur popullin e tyre duhet të konsiderohet si i zvogëluar. 
Edhe pse niveli aktual i mbrojtjes mund të jetë ende i mjaftueshëm për publikun e gjerë 
në Irak, situata është e ndryshme për individët, siç janë aplikantët, të cilët janë anëtarë të 
një grupi të caktuar. Prandaj, Gjykata nuk është e bindur, në rrethanat e veçanta të rastit 
të aplikantëve, se Shteti i Irakut do të ishte në gjendje t’i siguronte mbrojtje efektive 
kundër kërcënimeve nga al-Kaeda apo grupe të tjera private në situatën aktuale. Efekti 
kumulativ i rrethanave personale të ankuesve dhe aftësia e zvogëluar e autoriteteve 
irakiane për t’i mbrojtur ato duhet të konsiderohen për të krijuar një rrezik real të 
keqtrajtimit në rast të kthimit të tyre në Irak.

122. Ndërsa aftësia e autoriteteve irakiane për të mbrojtur aplikantët duhet të konsiderohet 
si e zvogëluar në të gjithë Irakun, mundësia e zhvendosjes së brendshme nuk është një 
opsion realist në rastin e aplikantëve.

123. Prandaj, Gjykata gjen se ka arsye të konsiderueshme për të besuar se aplikantët do të 
kishin një rrezik real të trajtimit në kundërshtim me Nenin 3, nëse do të ktheheshin 
në Irak. Rrjedhimisht, Gjykata konsideron se zbatimi i urdhrit për dëbim në lidhje me 
ankuesit do të shkaktonte shkelje të Nenit 3 të Konventës.

APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

124. Neni 41 i Konventës parashikon: 

“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.”
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A. Dëmi

125. Aplikantët kërkuan 10,000 euro (EUR) secili në lidhje me dëmin pasuror dhe 20,000 
euro secili në lidhje me dëmin jopasuror.

126. Qeveria theksoi se urdhri i dëbimit në lidhje me ankuesit nuk ishte zbatuar dhe për këtë 
arsye nuk duhet t’u jepet asnjë kompensim për dëmin monetar ose jopasor. Rrjedhimisht, 
ata parashtruan që kërkesat e ankuesve duhet të refuzohen.

127. Sa i përket dëmit pasuror, Gjykata konsideron se ankuesit nuk e kanë mbështetur 
kërkesën e tyre dhe prandaj e hedh poshtë atë. Sa i përket dëmit jopasuror, Gjykata 
konsideron se gjetja e saj në këtë gjykim (shih paragrafin 123 më lart) përbën në vetvete 
një kompensim të mjaftueshëm për çdo dëm jopasuror të pretenduar nga aplikantët 
(shih, për efekt të ngjashëm, Saadi k. Italisë, cituar më lart, § 188, dhe Nizamov dhe 
të tjerët k. Rusisë, nr 22636/13, 24034/13, 24334/13 dhe 24528/13, § 50, 7 maj 2014).

B. Kostot dhe shpenzimet

128. Aplikantët kërkuan 25,000 korona suedeze (SEK - përafërsisht 2,729 euro) për kostot 
dhe shpenzimet e bëra para Dhomës dhe 144,180 korona (rreth 15,738 euro) për ato 
që u bënë përpara Dhomës së Madhe, që korrespondojnë me punën e shtatëdhjetë e 
tetë orëve. Kërkesa e tyre totale për kostot dhe shpenzimet ishte 169,180 korona (rreth 
18,467 EUR).

129. Qeveria parashtroi se kompensimi për kostot dhe shpenzimet para Dhomës së Madhe 
nuk duhet të tejkalojë një shumë ekuivalente me punën e tridhjetë orëve.

130. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një aplikant ka të drejtën e rimbursimit të kostove 
dhe shpenzimeve vetëm për aq sa është treguar se këto ishin kryer në të vërtetë dhe 
domosdoshmërisht të kërkuara dhe ishin të arsyeshme për shumën e bërë. Në rastin 
në fjalë, duke pasur parasysh dokumentet në posedim të saj dhe jurisprudencën e 
saj, Gjykata konsideron shumën prej 10,000 EUR (plus çdo taksë që mund të jetë e 
ngarkueshme për aplikantët) të jetë e arsyeshme për të mbuluar shpenzimet nën të gjithë 
aplikantët, dhe jep atë shumë për aplikantët.

C. Fitimi i munguar

131. Gjykata e konsideron të përshtatshme që norma e fitimit të munguar duhet të bazohet 
në normën e kreditimit marxhinal të Bankës Qendrore Evropiane, në të cilën duhet të 
shtohen tre pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, 

1.  Shpall, nga 10 vota kundër shtatë, që nëse zbatohet, urdhri për dëbimin e ankuesve në 
Irak do të shkaktonte shkelje të nenit 3 të Konventës;

2.  Shpall, nga pesëmbëdhjetë vota kundër dy, se gjetja e Gjykatës në lidhje me Nenin 3 
përbën në vetvete një shpërblim të mjaftueshëm për çdo dëm jopasuror të pretenduar 
nga aplikantët;

3.  Shpall, nga dymbëdhjetë vota kundër pesë, 
(a)  se shteti i paditur duhet t’i paguajë aplikuesit, brenda tre muajve, shumën në vijim, 

që do të konvertohet në monedhën e shtetit të paditur sipas normës së aplikueshme 
në datën e ekzekutimit:
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 10,000 Euro (dhjetë mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e ngarkueshme për 
aplikuesit, në lidhje me kostot dhe shpenzimet;

(b)  që nga kalimi i afatit të tre muajve të sipërpërmendur deri në shlyerje, interesi i 
thjeshtë do të paguhet mbi shumën e mësipërme me një normë të barabartë me 
normën e kreditimit margjinale të Bankës Qendrore Europiane gjatë periudhës së 
parazgjedhur plus tre pikë përqindjeje;

4.  Nuk pranon, pjesën tjetër të pretendimeve të aplikantëve në lidhje me shpërblimin e 
drejtë. 

Bërë në anglisht dhe në frëngjisht dhe u njoftua me shkrim më 23 gusht 2016, në bazë 
të Rregullit 77 §§ 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.

Søren Prebensen              Guido Raimondi
     Sekretar                       President

Në përputhje me Nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së 
Gjykatës, opinionet e mëposhtme i janë bashkëngjitur këtij vendimi:

(a)  mendimin paralel të Gjykatësit Bianku; 
(b)  mendimin paralel të Gjykatësit O’Leary; 
(c)  mendimin e përbashkët pakicë të Gjykatësve Jäderblom, Griţco, Dedov, Kjølbro, 

Kucsko-Stadlmayer dhe Poláčková; 
(d) mendimin pakice të Gjykatësit Ranzoni.

G.R.A.
S.C.P

MENDIM PARALEL I GJYKATËSIT BIANKU

Pajtohem me mënyrën se si ky vendim parashtron parimet e përgjithshme që rregullojnë 
rastet e dëbimit sipas Nenit 3 të Konventës. Unë mendoj se ishte koha e duhur, në të vërtetë, 
për ta bërë këtë. Gjithashtu pajtohem me mënyrën në të cilën këto parime të përgjithshme 
janë zbatuar në rrethanat konkrete të rastit, duke çuar në gjetjen e një shkeljeje të mundshme.

Unë megjithatë në vijim do të shtoja. Kur kemi të bëjmë me rastet e azilit, Gjykata 
jonë e gjen veten në një situatë veçanërisht delikate krahasuar me analizën që duhet të bëjë 
në lidhje me të drejtat e tjera të mbrojtura nga Konventa. Kjo lidhet me faktin se Gjykata 
duhet të bëjë një analizë ex nunc të situatës në vendin e destinacionit. Pajtohem plotësisht me 
nevojën për një analizë të tillë dhe nuk shoh ndonjë mundësi tjetër në një sistem që synon të 
ofrojë mbrojtje efektive dhe praktike të të drejtave të mishëruara në Konventë. Megjithatë, 
para se të vendosë për të kryer një analizë të tillë dhe të vazhdojë me zbatimin e parimeve 
të përgjithshme, siç është përcaktuar në paragrafët 77-105 të këtij vendimi, Gjykata duhet 
të kontrollojë nëse analiza e kryer në nivel kombëtar në rastin konkret ka qenë konformë 
Konventës ose jo. Duke anashkaluar këtë kontroll dhe duke shmangur dhënien e një përgjigje 
të qartë nëse autoritetet kombëtare kanë dështuar të kryejnë punën e tyre, nuk mendoj që 
Gjykata jonë i ndihmon ata në zbatimin e standardeve të Konventës në nivel kombëtar. 
Ndërsa e them këtë, nuk e përjashtoj mundësinë që Gjykata ta konsiderojë të nevojshme 
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për të kryer një analizë ex novo, për shkak të një ndryshimi të rrethanave, pasi autoritetet 
kombëtare kanë arritur përfundimin e tyre.

Prandaj, do të kisha preferuar që ky gjykim të përfshinte një parim tjetër të përgjithshëm 
pas të gjitha atyre që tashmë janë caktuar, gjë që do të përfshinte provën e nevojës për një 
analizë të re të çështjes në Strasburg. Për mendimin tim, testimi do të arrihej vetëm në dy 
rrethana: së pari, kur autoritetet kombëtare nuk kanë bërë një vlerësim konform të Konventës 
për rrethanat konkrete të rastit dhe, së dyti, kur ndryshimet themelore në rrethanat, qoftë të 
përgjithshme apo personale, me qëllim të mbrojtjes efektive të të drejtave të Nenit 3, Gjykata 
e Strasburgut duhet të kryejë një analizë të re. 

Më pas, do të kisha preferuar analizën e rrethanave specifike të rastit për të filluar me 
pyetjen nëse testimi i domosdoshëm për një analizë të re të Strasburgut është përmbushur në 
këtë rast. Unë me respekt konsideroj se shumica është shmangur duke dhënë një përgjigje 
të drejtpërdrejtë në këtë drejtim.565 Unë besoj se në këtë rast është përmbushur kërkesa e 
parë e provës së domosdoshme, për aq sa autoritetet kombëtare, dhe në veçanti Gjykata e 
Migracionit si gjykata e fundit në nivel kombëtar, nuk kanë arritur standardin e Konventës. 
E them këtë me respektin maksimal për autoritetet suedeze dhe punën e jashtëzakonshme që 
ata bëjnë në trajtimin e të gjitha kërkesave për azil para tyre.

Sipas jurisprudencës së Gjykatës, “shqyrtimi i Gjykatës për ekzistencën e një rreziku të 
keqtrajtimit në shkelje të Nenit 3 në kohën përkatëse duhet domosdoshmërisht të jetë rigoroz, 
duke pasur parasysh karakterin absolut të kësaj dispozite dhe faktin se ajo ruan një nga vlerat 
themelore të shoqërive demokratike që përbëjnë Këshillin e Evropës”566. Kjo është vërtetuar 
në paragrafin 86 të vendimit.

Gjykata e Migracionit, në rastin e aplikantëve, arriti në përfundimin se “në rast se disa 
kërcënime duhet të ekzistojnë ende, duket e mundshme që autoritetet irakiane të zbatimit të 
ligjit janë të gatshëm dhe në gjendje t’i ofrojnë aplikantëve mbrojtje të nevojshme”567. Sipas 
mendimit tim, ky përfundim për vlerësimin e rrezikut nuk përputhet me testin e kërkuar 
nga Konventa në rastet e azilit të paraqitura në Nenin 3. Ngjashmëria ose probabiliteti i 
mbrojtjes së azilkërkuesit pas kthimit të tij ose saj nuk përputhet me provën e ekzaminimit 
rigoroz të pretendimeve të aplikantëve. Kur janë në rrezik të drejtat absolute të mbrojtura nga 
Konventa, autoritetet kombëtare nuk mund të përmbushin detyrimet e tyre duke konkluduar 
se ka të ngjarë që këto të drejta të mos shkelen në vendin e destinacionit. Testi rigoroz kërkon 
që në vlerësimin e tyre, autoritetet duhet të kontrollojnë nëse ekzistojnë baza substanciale 
për të besuar se nuk do të kishte rrezik të vërtetë për të drejtat e aplikantëve në rast të kthimit 
të tyre në Irak. Formulimi i përdorur nga Gjykata Suedeze e Migracionit nuk më bind se 
rigoroziteti i kërkuar është aplikuar në shqyrtimin e rastit të aplikantëve. Për këtë arsye, unë 
mendoj se një analizë nga Gjykata e Strasburgut duhet të ishte bërë dhe me të vërtetë të ishte 
plotësisht e justifikuar në këtë ras

565  1. Shih paragrafin 113 të vendimit, ku shumica e Dhomës së Madhe konkludon se çështja kryesore nuk është se si 
autoritetet Suedeze e vlerësuan rastin në atë kohë. Krahasoni këtë me rastin e F.G. k. Suedisë ([DhM], Nr. 43611/11, 
§ 117 në gjykim, GJEDNJ 2016): “Gjykata duhet të jetë e kënaqur megjithatë se vlerësimi i bërë nga autoritetet 
e Shtetit Kontraktues është adekuat dhe mbështetur mjaftueshëm nga materiale që vijnë nga burime të tjera të 
besueshme dhe objektive, si p.sh. shtetet e tjera kontraktuese ose të treta, agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe 
organizatat joqeveritare të respektuara (shih, ndër autoritetet e tjera, N.A. k. Mbretërisë së Bashkuar, Nr. 25904/07, 
§ 119, 17 korrik 2008).”
566  2. Shiko Vilvarajah dhe të Tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar, 30 tetor 1991, § 108, Seria A Nr. 215.
567  3. Shiko paragrafin 19 të vendimit të Dhomës së Madhe. 
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MENDIM PARALEL I GJYKATËSIT O’LEARY

1.  Kam votuar, megjithëse me pak hezitim, me shumicën në këtë rast për shkak të tipareve 
të veçanta të rastit të ankuesve, si dhe gjendjen e përgjithshme në Irak dhe duke pasur 
parasysh detyrimin e Gjykatës, në përputhje me praktikën e Nenit 3, të angazhohen në 
një vlerësim ex nunc të rrezikut që do të përballej me kërkuesit nëse do të kthehej në 
Irak.

2.  Siç tregoi Gjyqtari Zupančič në mendimin e tij në nivelin e Dhomës, rastet e azilit si 
ky, kur shqyrtohen nga Gjykata sipas Nenit 3, varen shpesh, nga njëra anë, në ngjarje 
historike gjeografikisht të largëta. Nga ana tjetër, ata kërkojnë që Gjykata të përgatisë 
gjykime progresive lidhur me atë se çfarë do të ndodhë ose nuk do të ndodhë në të 
ardhmen nëse aplikantët do të kthehen në vendin e tyre të origjinës.568

3.  Pasiqë pajtohem me shumicën në pjesën e parimeve të përgjithshme të përshkruara nga 
gjykimi i Dhomës së Madhe dhe mbështesin përfundimin e një shkeljeje, ky mendim 
konkret është i kufizuar në theksimin e disa aspekteve të vendimit të shumicës, të cilat 
rrezikojnë të krijojnë vështirësi të panevojshme si për autoritetet vendore të azilit, 
seksionet e kësaj Gjykate u bënë thirrje të merren me Nenin 3 të ankesave të paraqitura 
nga azilkërkuesit e dështuar subjekt i urdhrave të dëbimit.

4.  Së pari, gjykimi i Dhomës së Madhe në J.K. k. Suedisë thekson një vijë të gabuar që 
kalon sipas praktikës aktuale gjyqësore të Gjykatës për Azilin dhe Emigracionin, të 
paktën deri në masën që kjo jurisprudencë ka të bëjë me shtetet anëtare, si Suedia, nga 
BE. Në zemër të këtij rasti, siç thekson gjykimi i shumicës (shih paragrafët 85-102) 
është se si duhet të vlerësohet çështja e rrezikut, duke iu referuar Nenit 3, kur vërtetohet 
ose pranohet se azilkërkuesi ka qenë subjekt i persekutimit të kaluar ose dëmtimi serioz 
në vendin për të cilin shteti i paditur po kërkon ta kthejë atë. Si shtet anëtar i BE-së, 
Suedia i nënshtrohet rregullave të detajuara të Sistemit të Përbashkët Europian të Azilit 
dhe, në këtë kontekst, Direktivës së Kualifikimit.569 Përkundër faktit që legjislacioni 
suedez që interpretohet dhe zbatohet nga autoritetet kompetente e transpozon këtë 
legjislacion dytësor të BE-së, gjykimi i shumicës vazhdon sikur kjo të ishte një çështje e 
parëndësishme, duke iu referuar vetëm ligjit të BE-së për azilin, kur huazonte në mënyrë 
selektive elementet për të vendosur standardin e vet të jurisprudencës për barrën e provës 
(shih më tej paragrafin 7 më poshtë). Askund në vendimin e Dhomës së Madhe, as në 
paragrafët e ligjit vëndas (paragrafët 23-29 të vendimit të shumicës), janë dispozitat 
e ligjit suedez i cili ka transpozuar dispozitat përkatëse të Direktivës së Kualifikimit, 
veçanërisht Neni 4, shpjeguar ose riprodhuar.

5.  Unë kam theksuar në një rast të fundit në Nenin 5 të Konventës se fakti që një vendim 
i subjekt për një kërkese përpara kësaj Gjykate gjen origjinën e saj në ligjin e BE-
së, sigurisht nuk është një garanci e përputhshmërisë së Konventës.570 Megjithatë, nëse 
kjo Gjykatë do të përmbushë rolin e saj mbikëqyrës evropian në fushën e të drejtave 
themelore, është detyrë e saj të angazhohet dhe të kuptojë legjislacionin kompleks, të 
cilin Shtetet Anëtare të BE-së mund të kërkojnë të traspozojnë në fusha të caktuara të 
ligjit. Në Avotiņš k. Letonisë, Dhoma e Madhe, në frymën e komplementaritetit, me 

568  4. Shiko mendimin kundër të Gjykatësit Zupančič ankes i vendimit të Dhomës I 4 korrikut 2015. 
569  5. Direktiva 2004/83/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e datës 29 prill 2004, mbi standardet minimale 
për kualifikimin dhe statusin e shtetasve të vendeve të treta ose personave pa shtetësi si refugjatë ose si persona 
që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare dhe përmbajtjen e (OJ 2004 L 304/12), më pas i riformuluar sipas 
Direktivës 2011/95/BE, të datës 13 dhjetor 2011 (OJ L 337/9).
570  6. Shihni mendimin kundër në A.M. k. Francës, Nr. 56324/13, vendimi i 12 korrikut 2016, i cili kishte të bënte 
me ndalimin administrativ në pritje të dëbimit pas hyrjes së paligjshme në bazë të Direktivës së BE-së për Kthim siç 
është transpozuar në ligjin kombëtar të shtetit të paditur.
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të drejtë i ka urdhëruar gjykatat vendase të shteteve anëtare të BE-së që të shqyrtojnë, 
pa marrë parasysh mekanizmin e njohjes së ndërsjelltë të krijuar nga ligji i BE-së, çdo 
ankesë që ngre “një ankesë serioze dhe të arsyetuar efekti që mbrojtja e së drejtës së 
Konventës ka qenë dukshëm e mangët”, kur kjo situatë nuk mund të korrigjohet nga ligji 
i BE-së.571 Në të njëjtën frymë, është detyrë e kësaj Gjykate, kur shqyrton ankesat me 
një komponent të rëndë të BE-së, të kuptojë plotësisht kuadrin ligjor me të cilin është 
ballafaquar dhe në të cilin bazohen vendimet e kundërshtuara të autoriteteve vendase.

6.  Që kjo të mos lexohet si një kritikë që synon vetëm në këtë Gjykatë, duhet të theksoj 
se nuk është. Është thelbësore që qeveritë përgjegjëse të shpjegojnë qartë, në rastet 
kur kjo lind, natyrën dhe fushëveprimin e dispozitave përkatëse të ligjit kombëtar dhe 
dispozitave të ligjit të BE që shërbejnë si burim apo sfond i tyre. Nuk është që kjo 
Gjykatë t’i interpretojë ato, por duhet t’i kuptojë ato. Pa këtë informacion, veçanërisht 
në fushën e emigracionit dhe ligjit për azil, Gjykatës i është dhënë një pasqyrë e 
pamjaftueshme e kornizës ligjore përkatëse me të cilën punojnë autoritetet vendase dhe 
gjykatat dhe marrëdhëniet midis pjesëve përbërëse të tij. Kjo mungesë qartësie nuk u 
shërben aplikantëve, qeverive përgjegjëse ose autoriteteve kombëtare të azilit, të cilët 
kërkojnë të zbatojnë edhe vendimet e kësaj Gjykate ashtu edhe të Gjykatës së Drejtësisë 
në Luksemburg. Sipas fjalëve të një gjyqtari vendas të angazhuar në një vlerësim të 
rrezikut të fundit të Nenit 3, i ngjashëm me atë të çështjes në rastin në fjalë:

“Në kontrast me gjykatat e tjera të mëdha kombëtare apo rajonale, siç është Gjykata 
e Lartë e SHBA-së ose Gjykata e Drejtësisë e BE-së, nuk ka kontrolle legjislative dhe 
balancime për të moderuar efektin e ndonjë vendimi të veçantë të Strasburgut. Në atë 
masë, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut duhet të ketë një nga raportet më të larta 
të pushtetit për llogaridhënien e ndonjë organi të madh gjyqësor. (...) ku gjykata ka të 
bëjë me një çështje ku nuk ekzistojnë këto kontrolle dhe balancime, mund të shpresojmë 
që një zbulim i një shkeljeje do të lindë vetëm kur shkelja ka qenë e qartë”.”572

Ndërsa gjyqtari në fjalë vazhdon të njohë se praktika gjyqësore e kësaj gjykate 
(përgjithësisht) nënkupton një qasje të ngurtë dhe të kujdesshme përpara se të përfundojë 
se deportimi i një individi do të ishte shkelje e Nenit 3 të Konventës, mesazhi është i 
qartë: ashpërsia dhe kujdesi janë thelbësore nëse jurisprudenca jonë në këtë fushë duhet 
kuptuar dhe ndjekur.

7.  Së dyti, duke kërkuar sqarimin e jurisprudencës së saj në pajtim me Nenin 3 të Konventës 
mbi vlerësimin e përgjithshëm të rrezikut, keqtrajtimin e kaluar si një tregues për 
rrezikun e ardhshëm dhe barrën e provës në këtë kontekst, Dhoma e Madhe ka kërkuar 
frymëzim nga shënimet dhe udhëzimet e vendosura nga UNHCR-ja dhe dispozitat e 
Direktivës së Kualifikimit, në veçanti, Neni 4. Megjithatë, siç thekson gjyqtari Ranzoni 
në opinionin e tij mospajtues, nuk duhet që Dhoma e Madhe të zgjedhë dhe zgjedh 
elementët e preferuar nga të dyja ose të dyja burimet, duke lënë mënjanë ato elemente që 
i përshtaten më mirë rrëfimit të saj gjyqësor dhe duke hedhur poshtë të gjithë kontekstin 
e rëndësishëm. Rezultati është një formulë me qëllim të mirë, por pak kalldrëm së 
bashku në paragrafin 102, të cilat autoritetet kompetente mund të kenë disa vështirësi 
në praktikë. Si është thirrur gjyqtari vendas të aplikojë Nenin 4 (4) të Direktivës së 
Kualifikimit nëpërmjet prizmit të legjislacionit kombëtar të tij apo saj, duke garantuar 
pajtueshmërinë me kërkesat e Nenit 3 të Konventës, për të pajtuar “treguesin serioz” me 
të cilat i referohet i pari me “treguesin e forte”, të cilin Gjykata tashmë e identifikon si 

571  7. Vendimi i Dhomës së Madhe i 23 maj 2016, paragrafi 116.
572  8. Vendimi i Gjykatës së Lartë Irlandeze i datës 24 qershor 2016 në X.X. k. Ministri për Drejtësi dhe Barazi, 
paragrafët 124-125.
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standard përkatës sipas Nenit 3? Nuk ka shpjegim për këtë gjuhë të ndryshuar. Përveç 
kësaj, sa i përket paragrafit 97, çfarëdo që ka të bëjë me dokumentet e UNHCR-it të 
përmendura, Neni 4 (5) i Direktivës së Kualifikimit nuk njeh, në mënyrë të qartë apo 
të nënkuptuar, se dobia e dyshimit duhet të jepet në favor të një individi që kërkon 
mbrojtje ndërkombëtare. Neni 4 (5) thekson më tepër se aty ku aspektet e deklaratave 
të aplikuesit nuk mbështeten me dëshmi dokumentare, këto aspekte nuk do të kenë 
nevojë për konfirmim kur plotësohen pesë kushte të përcaktuara qartë. Nuk ka nevojë të 
riprodhoni të gjitha këto kushte në detaje. Mjafton të thuhet se duke gjetur se azilkërkuesit 
duhet t’u jepet dobia e dyshimit, pa e kualifikuar atë deklaratë me një “në rrethana të 
caktuara” ose “në kushte të caktuara” të përgjithshme, Dhoma e Madhe flet për detajet 
esenciale dhe kushtet e ndërtuara në burimet në të cilat pretendon të mbështeten.573 Për 
të gjetur një shkelje të Nenit 3 në rastin në fjalë, ky ndryshim i ujërave ligjore nuk ishte 
i nevojshëm dhe, duke qenë se kjo është një gjykim i Dhomës së Madhe, nuk është e 
dëshirueshme.

8.  Së treti, duhet të theksohet se gjykimi i shumicës duhet të mirëpritet në masën që 
sistemon disa nga parimet e përgjithshme që duhet të zbatohen nga autoritetet vendase 
në rastet e Nenit 3 dhe përveç kësaj, sqaron natyrën e vlerësimit ex nunc të Gjykatës 
angazhohet në përputhje me këtë dispozitë (shih paragrafët 77-90). Megjithatë, kur bëhet 
fjalë për zbatimin e këtyre parimeve të përgjithshme në faktet e rastit, disa nga dobësitë 
e panevojshme të identifikuara më lartë në paragrafët 97 dhe 102 gjejnë imazhin e tyre 
pasqyrues kur bëhet fjalë për zbatimin e parimeve të përgjithshme në paragrafin 114. 
Disa nga këto dobësi janë theksuar në mendimin e përbashkët kundërthënës që i është 
bashkangjitur vendimit të shumicës. Ndërsa unë nuk do të pajtohem me këtë të fundit 
në vlerësimin e tyre alternativ të rrezikut, ose më mirë mungesën e tij, unë me siguri 
do të pajtohem se ishte e panevojshme për shumicën që të mbështetet në arsyetimin e 
tillë reduktues në këtë paragraf të rëndësishëm. Ky rast u kthye në barrën e provave që 
duhej të shkarkohej sapo të pranohej, siç ishte, se kërkuesi dhe familja e tij kishin qenë 
viktima të përndjekjes serioze, duke rezultuar në vdekje dhe lëndime serioze në Irak 
dhe se pjesët domethënëse të tyre llogaria ishte e besueshme. Dhoma e Madhe duhej të 
vlerësonte në këtë kontekst nëse, duke pasur parasysh ngjarjet e kaluara, probabiliteti 
që autoritetet irakiane do të ishin të gatshme dhe të aftë për të mbrojtur aplikantin, një 
ish-bashkëpunëtor i ushtrisë amerikane dhe familjen e tij ishte një bazë e mjaftueshme 
për të qenë në gjendje të deportoj ato. Përkundër dëshmive se aplikanti kishte marrë 
pjesë në një debat televiziv në të cilin ai kishte kritikuar autoritetet pikërisht në këtë 
pikë, Bordi i Migracionit nuk pranoi të rishqyrtojë574 rastin e tyre, vetëm një fakt i cili 
mund të ishte shqyrtuar më nga afër nga Gjykata në dritë e vendimit të saj të fundit në 
FG k. Suedisë.575 Në kontekstin e vlerësimit të vetë të Gjykatës, duke pasur parasysh 
situatën në Irak dhe Bagdad në mesin e vitit 2016, ishte e mundur të jepte më shumë 
se deklaratën e zhveshur në paragrafin 114 në atë që keqtrajtimi i kaluar nga ana e al-
Kaedës lejoi Gjykatën për të gjetur “se ka një tregues të fortë se ata do të vazhdojnë të 
jenë në rrezik nga aktorët jo-shtetërorë në Irak”, duke iu referuar në mënyrë rrethuese në 
mbështetje të kësaj deklarate në një paragraf të mëparshëm nën parimet e përgjithshme 

573  9. Në kontrast me koncesionin më të kufizuar në paragrafin 93 të vendimit të Dhomës së Madhe, ku thuhet se 
“shpesh është e nevojshme” t’u jepet azil kërkuesve dobia e dyshimit, sepse ata “shpesh” gjejnë veten në situata të 
veçanta.
574  10. Shiko paragrafin 21 – 22 të vendimit të Dhomës së Madhe.
575  11. Shih vendimin e Dhomës së Madhe të 23 marsit 2016 në F.G. k. Suedisë, Nr. 43611/11, paragrafi 127, mbi 
nevojën, në rrethana të caktuara, dhe duke pasur parasysh natyrën absolute të të drejtave të Nenit 3, për autoritetet 
që të kryejnë një vlerësim të rrezikut për lëvizjen e tyre.
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ku ky kriter i sëmundjeve të së kaluarës - Trajtimi në vlerësimin e rrezikut të ardhshëm 
shprehet.  Përsëri, shkelja e mundshme e Nenit 3 duhet që aplikantët të dëbohen në Irak 
mund të jenë vendosur në një bazë më të fortë. Sapo të njihet, siç ishte nga autoritetet 
suedeze, se sulmet ndaj kërkuesit nga njëra anë dhe vdekja e vajzës së tij, nga ana tjetër, 
dhe arsyeja për këto sulme, një rast prima facie në favor e dhënies së azilit filloi të 
formohet dhe barra e provave i kaloi Shtetit, veçanërisht kur ai erdhi për të mënjanuar 
rreziqet që paraqet situata e përgjithshme në shtetin pritës, kërcënimi nga aktorët jo 
shtetërorë dhe pamundësia e autoriteteve në atë shtet për të mbrojtur aplikuesit kur dhe 
nëse janë kthyer.576 Unë me respekt nuk pajtohem me mendimin e përbashkët pakicë 
kur ata “supozojnë” se, meqenëse kërcënimet ndaj aplikantit dhe familjes së tij ishin 
ndalur kur ai ndërpreu bashkëpunimin e tij me forcat amerikane, nuk ka rrezik të 
ardhshëm dhe kur deklarojnë pa më shumë se “që të mos ketë rrezik për persekutimin e 
kërkuesve për shkak të veprimtarive të ISIS-it”. Megjithatë, ato janë krejtësisht të sakta 
në pretendimin e tyre se Dhoma e Madhe, në vlerësimin e saj të mëparshëm, duhej të 
angazhohej në mënyrë të qartë dhe konkretisht me këto çështje. A nuk ishte e mundur 
të referohej, ndër të tjera, me udhëzimet e UNHCR-së, megjithëse nga viti 2012, e cila 
e bëri të qartë se civilët (që më parë) ishin të punësuar apo të lidhur me ish-MNF-I/
USF-I apo kompani ndërkombëtare, a ishin ende në rrezik të ishin në shënjestër nga 
ktorët jo-shtetërorë për mendimin e tyre (të nënkuptuar) politik dhe të identifikonin cilët 
ishin ata aktorë jo-shtetërorë?577 Vetë Gjykata ka pranuar më parë se individët që kanë 
punuar drejtpërsëdrejti me forcat ndërkombëtare ose për një kompani të lidhur me këto 
forca duhet, si rregull, të konsiderohen të jenë më të rrezikuara në Irak sesa mesatarja e 
popullsisë.578

9.  Ajo ishte gjithashtu e hapur për Dhomën e Madhe, në kontekstin e vlerësimit të fundit, 
për të pranuar se shkelja që ajo gjen ndaj shtetit të paditur është pjesërisht për shkak të 
situatës, herë pas here, paqëndrueshmërisë akute në Shtetin pritës dhe është rezultat i një 
vlerësimi të ndërmarrë nga Gjykata në qershor të vitit 2016, mbi katër vjet pas vendimit 
kryesor të Gjykatës së Migracionit. Shkelja e imputuar ndaj Shtetit përgjegjës duhet të 
shihet në dritën e kësaj periudhe të konsiderueshme kohore.579

10. Siç tregojnë mendimet e kundërta, pikëpamjet pa dyshim do të ndryshojnë përsa i 
përket zbatimit të parimeve të përgjithshme të nxjerra nga jurisprudenca në një rrethanë 
individuale të azilkërkuesve në kontekstin e një vlerësimi ex nunc nga kjo Gjykatë. Nuk 
ka dyshim se vlerësimet e tilla kanë sugjerime të shkallës së katërt580 dhe pikërisht për 

576  12. Kam marrë hua këtë përmbledhje të përmbledhur se ku zemra ligjore e rastit është e vendosur nga mospajtimi 
i gjyqtarit Zupančič, duke mbyllur paragrafin, Seksioni II.
577  13. Shih Komisionerin e Lartë të OKB-së për Refugjatët (UNHCR), UNHCR Udhëzimet e Përshtatshmërisë për 
Vlerësimin e Nevojave për Mbrojtjen Ndërkombëtare të Azilkërkuesve nga Iraku, 31 maj 2012, HCR/EG/IRQ/12/03, 
në dispozicion në: http: //www.refëorld.org/docid/4fc77d522.html. Për rëndësinë e udhëzimeve të tilla shih A.M. l. 
Hollandës, Nr. 29094/09, paragrafi 84, vendimit i 5 korrikut 2016, ende jo final, ku mungesa e grupit të aplikantit 
nga një profil i tillë i rrezikut potencial të UNHCR-së ishte një faktor që mbështeste një konkluzion për mungesën 
e rrezikut. Shih gjithashtu, për sa i përket gjendjes së përgjithshme në Irak, Zyra e Zyrës së Mbretërisë së Bashkuar, 
Informacioni i Vendit dhe Udhëzimi i Irakut: Situata e sigurisë në Bagdad, jug dhe rajoni i Irakut të Kurdistanit 
(KRR), prill 2016, si dhe qasja e qeverisë amerikane ndaj bashkëpunëtorë në Departamentin e Shtetit të SHBA, 
Pranimet e Propozuara për Refugjatët për vitin fiskal 2016, 1 tetor 2015.
578  14. Shih T.A. k. Suedisë, Nr. 48866/10, vendimi i datës 19 dhjetor 2013, paragrafi 42, megjithëse duhet theksuar 
se asnjë shkelje nuk është gjetur në atë rast, pjesërisht për shkak të kalimit të kohës pasi kërkuesi kishte marrë 
kërcënime për bashkëpunimin e tij me forcat amerikane.
579  15. Shih paragrafët 145 dhe 151 të Neulinger dhe Shuruk k. Zvicrës, Nr. 41615/07, Vendimi i Dhomës së Madhe 
i datës 6 korrik 2010.
580  16. Deklarata në paragrafin 117 të F.G. k. Suedisë, të cituar më lart, me faktin se “në rastet që kanë të bëjnë 
me dëbimin e azilkërkuesve, Gjykata nuk shqyrton vetë kërkesat për azil ose verifikon se si Shtetet i respektojnë 
detyrimet e tyre sipas Konventës së Gjenevës në lidhje me statusin e refugjatëve” Është tërësisht korrekte në teori. 
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këtë arsye Dhoma e Madhe duhet të ketë trajtuar më me kujdes dy paragrafët kryesorë 
të diskutuar më lartë.

MENDIM I PËRBASHKËT KUNDËR I GJYKKATËSVE JÄDERBLOM, GRIŢCO, 
DEDOV, KJØLBRO, KUCSKO-STADLMAYER DHE POLÁČKOVÁ

1.  Na vjen keq që nuk jemi në gjendje të pajtohemi me pikëpamjen e shumicës në këtë 
rast se do të kishte shkelje të mundshme të Nenit 3 të Konventës nëse aplikantët do të 
dëboheshin në Irak.

2. Palët ranë dakord se aplikantët dhe disa anëtarë të tjerë të familjes së tyre i ishin nënshtruar 
persekutimit nga Al-Kaeda deri në vitin 2008 për shkak të shërbimeve të ofruara nga 
kërkuesi i parë ndaj forcave amerikane. Çështja vendimtare në këtë rast është se si të 
merret me pohimet e ankuesve për ngjarjet pasuese që ndodhën pas përfundimit të këtyre 
shërbimeve, duke pasur parasysh se megjithëse pozita historike është me interes për aq 
sa mund të hedhë dritë mbi situatën aktuale dhe evolucioni i saj i mundshëm, kushtet 
e tanishme janë vendimtare për vlerësimin e pretendimeve të aplikantëve (shih, ndër 
autoritetet e tjera, Chahal k. Mbretërisë së Bashkuar, 15 nëntor 1996, § 86, Raportet 
e gjykimeve dhe vendimeve 1996 V; Venkadajalasarma k. Holandës, Nr. 58510/00, § 
67, 17 shkurt 2004; Hirsi Jamaa dhe të tjerët k. Italisë [DhM], Nr. 27765/09, § 121, 
GJEDNJ 2012; dhe A.G.R. k. Holandës, Nr. 13442/08, § 55, 12 janar 2016).

3.  Shumica nuk sheh ndonjë arsye për të vënë në pikëpyetje llogarinë e aplikantëve. Ata 
janë të kënaqur që llogaria e aplikantëve për ngjarjet që kanë ndodhur midis viteve 2004 
dhe 2010 përgjithësisht është koherente, e besueshme dhe në përputhje me informacionin 
përkatës të vendit të origjinës dhe se paraqet një tregues të fortë se aplikantët vazhdojnë 
të jenë në rrezik nga aktorët jo shtetërorë në Irak (shih paragrafin 114 të aktgjykimit). 
Pas përfundimit se ekziston një tregues i fortë i këtij rreziku të vazhdueshëm, shumica e 
tyre mendojnë se Qeveria duhet të heqë çdo dyshim rreth saj. Këtu shumica i referohet 
vlerësimeve të bëra nga Agjencia e Migracionit dhe Gjykata e Migracionit dhe për 
të gjetur mungesën e arsyetimit të tyre. Megjithatë, shumica nuk marrin parasysh 
parashtrimet e Qeverisë për pikat përkatëse, por përfundojnë se vendimet e brendshme 
nuk duket se kanë përjashtuar tërësisht një rrezik të vazhdueshëm nga Al-Kaeda dhe se 
ata duket se kanë mbështetur mendimin se autoritetet irakiane ‘aftësia për të mbrojtur 
aplikantët ishte rritur (shih paragrafin 115).

4.  Pyetja është nëse shteti i paditur do të përmbushë detyrimet e tij sipas parimeve 
thelbësore të Nenit 3 nëse do të ekzekutonte vendimin e autoriteteve për të dëbuar 
aplikantët në Irak. Edhe pse vlerësimi i fakteve nga ana e autoriteteve të brendshme, 
duke përfshirë kredibilitetin e llogarive të ofruara nga azilkërkuesit, është shumë e 
rëndësishme për vlerësimin e Gjykatës për një aplikim, çështja kryesore në këtë rast nuk 
është vendimi i autoriteteve suedeze të emigracionit në por nëse në situatën e sotme, 
aplikantët do të përballen me një rrezik real të persekutimit nëse kthehen në Irak (shih 
paragrafin 113 të aktgjykimit). Kjo në mënyrë të pashmangshme do të thotë që Gjykata 
merr përgjegjësinë për përcaktimin e të gjitha fakteve mbi të cilat bazon vlerësimin e 
saj të rrezikut sipas Nenit 3. Megjithatë, duke respektuar parimin e subsidiaritetit, “nuk 
është detyra e Gjykatës të zëvendësojë vlerësimin e vet të fakteve atë të gjykatave të 
brendshme dhe, si rregull i përgjithshëm, është që këto gjykata të vlerësojnë provat 

Megjithatë, duke pasur parasysh natyrën e vlerësimit ex nunc, ajo është më pak e saktë, në raste të caktuara, në 
praktikë.
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para tyre” (shih paragrafin 84) dhe për këtë arsye çdo vlerësim i fakteve dhe dëshmive 
relevante që më parë është bërë në kontekstin e brendshëm duhet të të merren parasysh. 
Siç është Qeveria që e mbron shtetin në çështjen përpara Gjykatës dhe si një shkelje e 
mundshme e mundshme e Nenit 3 është në fjalë, parashtresat e tyre në lidhje me faktet 
dhe kredibilitetin e ankuesve duhet të merren parasysh në ex nunc të Gjykatës vlerësimin 
e rreziqeve të ardhshme për aplikantët. E gjithë kjo duhet të bëhet pa që Gjykata të ketë 
pasur rastin të dëgjojë personalisht aplikantët dhe në këtë rast, pa ndonjë dëshmi me 
shkrim të paraqitur në procedurën e brendshme, që u është paraqitur të gjithë gjyqtarëve. 
Për më tepër, madje edhe duke pranuar keqtrajtimin e kaluar si një «tregues i fortë» i 
rrezikut (shih paragrafët 99-102), nëse një keqtrajtim i tillë pushon ndërsa aplikantët 
kanë mbetur në vendin e tyre, ai indikacion i rrezikut zvogëlohet sipas mendimit tonë. 
Megjithatë, ne jemi dakord me shumicën se çdo pranim i keqtrajtimit të kaluar si një 
tregues i një rreziku supozon që aplikanti “ka bërë një llogari përgjithësisht koherente 
dhe të besueshme të ngjarjeve” (shih paragrafin 103). 

5. Nuk është e qartë nga arsyetimi i shumicës në paragrafin 114 ose diku tjetër në aktgjykim 
mbi argumentat ku bazojnë konkluzionin e tyre se llogaria e ngjarjeve e ankuesve është 
në përgjithësi e besueshme, ose pse ata nuk e marrin parasysh pretendimin e Qeverisë 
për të kundërtën. Sipas mendimit tonë, vlerësimi i kredibilitetit të ankuesve në këtë 
rast duhet të përfshijë aspektet në vijim: një vlerësim të pretendimit të Qeverisë se 
aplikanti i parë nuk i kishte përmendur në intervistat e tij në Agjencinë e Migracionit 
në vitin 2011 dyshimin e tij se al-Kaeda kishte kërkuar për atë vetëm disa javë më 
parë; shqyrtimin e raportit të pretenduar të prodhuar nga autoritetet irakiane (për të 
cilat kërkuesit pretenduan se nuk kishin qasje) në lidhje me djegien e pretenduar të 
shtëpisë së ankuesve në nëntor 2011; një vlerësim të pretendimit se kërkuesit rrezikojnë 
persekutimin për shkak të veprimtarive politike të ankuesit të parë, të vendosur kundër 
pretendimit të Qeverisë se ky faktor nuk është përmendur në procedurën para Agjencisë 
së Migracionit, por vetëm në ankesën e mëvonshme në Gjykatën e Migracionit; dhe një 
vlerësim të kërkesës nga ankuesit se al-Kaeda kishte kërkuar për aplikantin e parë në 
vitin 2011, dëshmia e vetme e të cilit është një raport i një ish-fqinji në Bagdad, vlera e 
dëshmive e të cilit është e ulët sipas shtetit të paditur.

6. Ne konkludojmë sa më poshtë në lidhje me këto aspekte. Në kombinim me faktin se 
ngjarja e përmendur më lart nuk u ngrit në intervistat në Agjencinë e Migracionit, raporti 
i fqinjit jep përshtypjen se është ndërtuar në mënyrë retrospektive dhe prandaj kjo ngjarje 
duhet të konsiderohet e pabazuar. Shkëmbimi i zjarrit në shtëpinë e aplikantëve është 
konsideruar të jetë me vlerë të ulët dëshmuese nga Agjencia e Migracionit, dhe edhe 
nëse kjo ngjarje u pranua si fakt, nuk ka asnjë shenjë të ndonjë kategorie të caktuar të 
kryerësit. Pretendimet e aplikuesit të parë lidhur me aktivitetet e tij politike mbështeten 
nga një incizim video i një debati politik i cili me sa duket nuk është i saktë. Për më 
tepër, kjo ishte gjithashtu një ngjarje e dyshuar që mund të ishte përmendur që nga fillimi 
i procedurave të azilit, dhe dështimi për ta bërë këtë nuk është sqaruar mjaftueshëm. Në 
këtë sfond nuk pajtohemi me gjetjen e shumicës që llogaria e ankuesve për ngjarjet është 
“përgjithësisht e besueshme”.

7.  Si përfundim, ne konstatojmë se pretendimet e aplikantëve në parashtresat e tyre para 
autoriteteve vendase pas grupit të parë të procedurave para Agjencisë së Migracionit 
nuk ishin thjesht të pabazuara, por dëmtuan kërkesën e tyre për azil, veçanërisht sa i 
përket ngjarjeve që gjoja ndodhën pas vitit 2008 Prandaj ne konkludojmë se aplikantët 
nuk kanë treguar se i janë nënshtruar persekutimit nga palët e treta pas kësaj date dhe 
nuk pajtohen se barra e provës është zhvendosur tek Qeveria për të larguar çdo dyshim 
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rreth rrezikut të një persekutimi të tillë në të ardhmen.
8.  Ndërsa palët ranë dakord se aplikantët ishin persekutuar deri në vitin 2008, ne e 

pranojmë këtë si fakt, por ne konkludojmë se persekutimi u ndal në atë pikë dhe se kjo 
përputhej me ndërprerjen e ankuesit të parë të aktiviteteve të tij të biznesit të lidhura me 
forcat amerikane. Në këto rrethana, keqtrajtimi i mëparshëm i aplikantëve nuk mund të 
shërbejë si bazë kryesore për vlerësimin e një rreziku të ardhshëm persekutimi, por është 
një faktor midis të tjerave që duhet të merren parasysh.

9.  Pyetja është nëse, pavarësisht nga fakti që persekutimi i ankuesve përfundoi deri në vitin 
2008, ekziston sot një rrezik real për persekutimin e tyre nga ndonjë grup për shkak të 
aktiviteteve të mëparshme të biznesit të aplikantit të parë. Ne jemi dakord me shumicën 
se gjendja e përgjithshme në Irak nuk kërkon përfundimin se kjo në vetvete paraqet 
rrezik për trajtim në kundërshtim me nenin 3. Vlerësimi i një rreziku të tillë duhet të 
bazohet në elementet e mëposhtme që u përkasin aplikuesve ‘situata individuale për 
shkak të shërbimeve të mëparshme të aplikantit për forcat amerikane: 
(i)  aplikantët u persekutuan nga Al-Qaeda derisa aplikanti i parë përfundoi biznesin e 

tij me amerikanët në tetor 2008 dhe
(ii)  aplikantët secili kanë mbetur në Bagdad për dy deri në tre vjet pas kësaj pa u 

persekutuar.
10.  Aplikantët pohuan se ata ishin fshehur në Bagdad duke u zhvendosur në mes të adresave 

të ndryshme përpara se të largoheshin nga Iraku. Kjo nuk është kontestuar nga Qeveria. 
Edhe sikur ankuesit të fshiheshin dhe në këtë mënyrë të shmangnin kërcënimet nga 
al-Kaida, ata nuk pretendonin se pjesa tjetër e familjes së tyre - dy vajza që jetonin në 
Bagdad dhe nuk ishin fshehur - ishin kërcënuar ndonjëherë për shkak të veprimtarive 
të kërkuesit të parë . Në këtë sfond nuk mund të konkludojmë se fshehja dhe lëvizja në 
Bagdad përbënte arsyen e vetme pse persekutimi i tyre përfundoi.

11.  Aplikanti i parë pretendonte se kishte ofruar shërbime ndërtimi dhe transportimi për 
amerikanët, që vepronin jashtë një prej kampeve të tyre në Bagdad. Ai nuk ka përshkruar 
në detaje se çfarë përbëjnë ato shërbime. Megjithëse është e qartë se kategori të caktuara 
të bashkëpunëtorëve me ish-forcat shumëkombëshe amerikane - me sa duket kryesisht 
ata që kanë treguar një angazhim politik ose ideologjik ndaj këtyre forcave - janë ende 
në shënjestër nga grupe të ndryshme (shih paragrafin 41 të aktgjykimit), raportet shfaqen 
të mos jetë aq bindëse kur bëhet fjalë për ish-ofruesit e pavarur të shërbimeve praktike 
të paprekur nga angazhimi ideologjik. Ndërsa raportet përshkruajnë një kërcënim të 
vazhdueshëm nga al-Qaeda ndaj bashkëpunëtorëve të caktuar, mund të supozohet 
se nëse kërcënimet përfunduan pasi ankuesi i parë ndërpreu ofrimin e shërbimeve të 
tij, ai dhe familja e tij nuk do të ishin më nën kërcënim nga kjo organizatë e veçantë. 
Sa i përket grupeve të tjera, siç është ISIS, disa të dhëna në vend janë përmendur në 
gjykimin lidhur me aktivitetet e tyre në të gjithë Irakun. Megjithatë, asnjë nga këto 
raporte nuk përshkruan një rrezik nga ISIS që është ndryshe nga ai i al-Kaidës sa i 
përket persekutimit të personave në Bagdad. Rrjedhimisht, nuk duket të ketë rrezik për 
persekutimin e aplikantëve për shkak të aktiviteteve të ISIS-it.

12.  Përfundimisht, nuk ka mosmarrëveshje midis palëve se ankuesit u nënshtruan 
persekutimit nga Al-Kaida derisa ankuesi i parë nuk dha shërbime ndaj forcave 
amerikane në vitin 2008. Aplikantët mbetën në Bagdad për një kohë të konsiderueshme 
pas persekutimit të tyre përfundoi në vitin 2008. Për keqtrajtimi i tyre i fundit nuk mund 
të shërbejë në vetvete si një tregues i rrezikut të ardhshëm për t’u nënshtruar të njëjtit 
lloj persekutimi si më parë. Prandaj, për ankuesit që tregojnë se do të ktheheshin në Irak 
në kushtet e tanishme do të kishte një rrezik real të keqtrajtimit që rrjedh nga al-Kaida 
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apo ndonjë grup tjetër. Ata nuk kanë qenë në gjendje ta bëjnë këtë. Për këto arsye ne 
konsiderojmë se nuk do të kishte shkelje të nenit 3 në qoftë se zbatimi i urdhrit për të 
dëbuar aplikantët në Irak ishte zbatuar.

MENDIM KUNDËR I GJYKATËSIT RANZONI

1.  Unë me respekt nuk pajtohem me shumicën se dëbimi i ankuesve në Irak do të shkaktojë 
një shkelje të Nenit 3 të Konventës. Nuk mund të pajtohem as me parimet e përgjithshme 
të parashtruara në paragrafin 102 të vendimit të Dhomës së Madhe apo me kërkesën e 
tyre të mëvonshme në rastin në fjalë.

Parimet e përgjithshme 

2.  Në paragrafët 77 deri në 105, vendimi i Dhomës së Madhe paraqet parimet e përgjithshme 
të zbatueshme në këtë fushë. Praktika ekzistuese e Gjykatës është përmbledhur në mënyrë 
korrekte, megjithëse jo gjithmonë në mënyrë të plotë. Për shembull, në paragrafin 99, 
nën titullin e “Keqtrajtimit të kaluar si një tregues i rrezikut”, vendimi haron t’i referohet 
I. k. Suedisë (Nr.66204/09, 5 shtator 2013), në të cilin Gjykata në paragrafin 62, duke iu 
referuar disa vendimeve të tjera ka mbajtur qëndrimin:

“Kur një azilkërkues, si aplikanti i parë, thirret se ai ose ajo i është nënshtruar 
më parë keqtrajtimit, qoftë i padiskutueshëm ose i mbështetur nga prova, mund të 
pritet që ai ose ajo të tregojë se ekzistojnë baza substanciale dhe konkrete për të besuar 
që pas kthimit në vendin e origjinës ai ose ajo do të ekspozoheshin përsëri në rrezik 
për një trajtim të tillë, për shembull për shkak të aktiviteteve politike të azilkërkuesit, 
anëtarësimit të një grupi në lidhje me të cilin burime të besueshme konfirmojnë një 
model të vazhdueshëm keqtrajtimi për një pjesë e autoriteteve, një urdhër arrestimi në 
pritje ose vështirësi të tjera konkrete me autoritetet përkatëse”. 

Këto parime janë me rëndësi për mua kur shqyrtoj rastin aktual dhe vlerësoj 
arsyetimin e shumicës.

3.  Vendimi i Dhomës së Madhe, pasi u referohet dispozitave dhe parimeve të përcaktuara 
në Direktivën e BE-së për Kualifikim (shih paragrafin 100) dhe dokumentet e UNHCR-
së (shih paragrafin 101), bën deklaratën e mëposhtme në paragrafin 102 pa ndonjë 
shpjegim të mëtejshëm:

“Gjykata konsideron se fakti i keqtrajtimit të kaluar jep një indikacion të fortë për 
një rrezik të vërtetë dhe të ardhshëm të trajtimit në kundërshtim me Nenin 3, në rastet kur 
një aplikant ka bërë një llogari përgjithësisht koherente dhe të besueshme të ngjarjeve 
që janë në përputhje me informacionin nga burime të besueshme dhe objektive për 
gjendjen e përgjithshme në vendin në fjalë. Në rrethana të tilla, do të jetë për Qeverinë 
që të largojë çdo dyshim në lidhje me këtë rrezik”.

4.  Në shikim të parë, nuk duket e qartë nëse qëllimi është të pasqyrojë parimet e përcaktuara 
në praktikën ekzistuese gjyqësore ose nëse duhet të vendosen parime të reja. Një 
vlerësim i plotë i kritereve të ndryshme dhe zbatimi i tyre më vonë në gjykimin e bën të 
qartë se shumica kanë vendosur parime të reja në këtë paragraf të rëndësishëm 102 pa 
dhënë arsyetime të mjaftueshme.

5.  Këto parime të reja të përgjithshme janë shqetësimi im kryesor. Së pari, zhvillimi i 
tyre nuk shpjegohet në vendim. Së dyti, ata sipas mendimit tim janë një përzierje e 
pabalancuar dhe fragmentare e jurisprudencës ekzistuese dhe burimeve të tjera 
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ndërkombëtare; ato nuk janë mjaft të qarta dhe nuk janë bindëse dhe prandaj nuk janë 
të përshtatshme për dhënien e udhëzimeve të dobishme ose autoriteteve vendase në 
detyrën e tyre të vështirë për vlerësimin e rasteve të azilit ose vetë Gjykatës kur thirret, 
sipas Nenit 3, të bëjë vetë vlerësimi. Së treti, nën titullin “Keqtrajtimi i kaluar si një 
tregues i rrezikut” këto parime përzierin elemente të ndryshëm si barrën e provës, 
kredibilitetin dhe pasojat e keqtrajtimit të kaluar në një mënyrë jokoherente dhe, të 
paktën për mua, të pakënaqshme. Së katërti, duke marrë parasysh praktikën ekzistuese, 
nuk është e nevojshme krijimi i parimeve të reja.

6.  Tani do të përqendrohem në katër termat e përdorur në paragrafin 102 të gjykimit, të 
cilat, për mendimin tim, janë më problematike: keqtrajtimi i kaluar, tregues i fortë, 
përgjithësisht dhe çdo dyshim.

7.  Keqtrajtimi i kaluar: Gjykimi nuk shpjegon se çfarë lloj “keqtrajtimi” të kaluar kërkohet 
për të treguar rrezikun e keqtrajtimit të ardhshëm. A do të thotë kjo se çdo keqtrajtim 
do të ishte i mjaftueshëm, edhe nëse nuk arrin pragun e Nenit 3? Sipas mendimit tim, 
vetëm keqtrajtimi i kaluar, në kundërshtim me Nenin 3, në parim, mund të justifikojë 
një përfundim se ekziston rreziku i keqtrajtimit të ardhshëm të një peshe të ngjashme. 
Sidoqoftë, keqtrajtimi i kaluar nuk mund të shihet si elementi i vetëm në këtë vlerësim 
të rrezikut.

Për më tepër, paragrafi 102 mbetet i heshtur mbi pasojat e kalimit të kohës midis 
keqtrajtimit të kaluar dhe vlerësimit të ndonjë rreziku në të ardhmen. Kjo ngre pyetjen 
e mëposhtme: a është keqtrajtimi që për shembull ka ndodhur pesë apo dhjetë vjet para 
se të bëhet kërkesa për azil ende të mjaftueshme për të dhënë një tregues të fortë për 
keqtrajtimin e ardhshëm?

8.  Tregues i fortë: Në fillim, nuk është fare e qartë dhe askund në gjykimin nuk shpjegohet 
aty ku del nga termi “i forte”. Termi tregues duket të jetë i frymëzuar nga Neni 4 § 4 i 
Direktivës së BE-së për Kualifikimet (shih paragrafin 100 të aktgjykimit), i cili thotë:

“Fakti që një aplikant tashmë i është nënshtruar persekutimit ose dëmtimit të rëndë 
ose drejtpërdrejtë kërcënimeve për një persekutim apo një dëm të tillë, është një tregues 
serioz i frikës së bazuar të kërkuesit për persekutim ose rrezik real për të vuajtur një dëm 
serioz, arsye të mira për të konsideruar se një persekutim i tillë ose një dëm serioz nuk 
do të përsëritet”.

Megjithatë, kjo Direktivë nuk i referohet një treguesi të fortë por vetëm një 
indikacioni serioz. Pse gjykimi i Dhomës së Madhe e përdor termin e fortë pa asnjë 
shpjegim? Nga rruga, ndryshimi në formulimin gjithashtu ndryshon ose së paku 
ngatërron standardin e BE-së, ku treguesi serioz i një rreziku real të vazhdueshëm 
bazohet në persekutimin e kaluar dhe dëmtim serioz.

Përdorimi i fortë mund të jetë marrë nga R.J. k. Francës (Nr.10466/11, 19 shtator 
2013), të përmendur në paragrafin 99 të vendimit si në vijim: “Gjykata konstatoi se 
Qeveria nuk kishte arritur në mënyrë efektive të kundërshtonte prezumimin e fortë 
të ngritur nga eertifikata mjekësore trajtim në kundërshtim me Nenin 3”. Megjithatë, 
Gjykata në R.J. k. Francës pranoi prezumimin e fortë vetëm në bazë të vërtetësisë së 
keqtrajtimit të kaluar dhe lëndimeve të shkaktuara në një certifikatë mjekësore. Një 
qasje e ngjashme u morr në R.C. k. Suedisë (Nr. 41827/07, 9 mars 2010). Atje, termi i 
fortë u përdor gjithashtu, por përsëri thjesht për të kualifikuar supozimin se dëmtimet 
e vërejtura në certifikatën mjekësore ishin shkaktuar nga (i kaluar) keqtrajtimi (me sa 
duket nga autoritetet vendase). As në R.J. k. Francës as në R.C. k. Suedisë bëri që 
Gjykata të konkludojë se keqtrajtimi i kaluar ka dhënë një prezumim të fortë ose një 
tregues të fortë të keqtrajtimit të ardhshëm mbi kthimin e azilkërkuesit në vendin e tij 
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të origjinës.
Pra, jurisprudenca e Gjykatës nuk përbën bazë për të justifikuar përdorimin e 

termit tregues të fortë për të përcaktuar ndikimin e keqtrajtimit të kaluar në rrezikun e 
keqtrajtimit të ardhshëm.

9.  Një llogari përgjithësisht koherente dhe e besueshme: Sipas mendimit tim, llogaria 
e azilkërkuesit për ngjarjet (e kaluara) duhet të jetë koherente dhe e besueshme dhe 
nuk mjafton që llogaria të jetë përgjithësisht koherente dhe e besueshme. Gjykata ka 
deklaruar në disa vendime se nëse vërtetohet vërtetësia e parashtresave të azilkërkuesit, 
ai ose ajo duhet të japë një shpjegim të kënaqshëm për çdo mospërputhje të supozuar 
(shih F.G. k. Suedisë [DhM], Nr. 43611/11, § 113 , GJEDNJ 2016, me referenca të 
mëtejshme). Por është po ashtu një faktor i rëndësishëm për dobinë e dyshimit se 
deklaratat e azilkërkuesit ishin koherente dhe jo kontradiktore dhe se thelbi i këtyre 
deklaratave mbeti i pandryshuar gjatë procedurës së azilit. Sigurisht, nëse vetëm disa 
detaje të llogarisë mund të duken disi të paimagjinueshme, kjo nuk do të zvogëlojë 
domosdoshmërisht kredibilitetin e përgjithshëm të kërkesës së aplikantit. Kjo është 
ajo që vë në dukje aktgjykimi i Dhomës së Madhe në paragrafin 93 (fjalia e fundit), 
megjithëse shton - pa ndonjë shpjegim - termi i përgjithshëm. Megjithatë, referenca ndaj 
Said kundër Holandës (Nr. 2345/02, § 53, GJEDNJ 2005-VI) dhe, mutatis mutandis, N. 
k. Finlandës (Nr. 38885/02, §§ 154-155, 26 korrik 2005) nuk e mbështet këtë shtesë; 
termi i përgjithshëm nuk përdoret në asnjërën nga këto dy gjykime.

Kjo çon në pyetjen se ku termi përgjithësisht, i përdorur në paragrafin 102 të vendimit 
të Dhomës së Madhe, rrjedh prej. As rasti gjyqësor i Gjykatës, as Direktiva e Kualifikimit 
të BE-së as dokumentet e UNHCR nuk tregojnë se një llogari e azilkërkues duhet thjesht 
të jetë në përgjithësi koherente dhe/ose e besueshme. Shprehja e besueshmërisë së 
përgjithshme në Nenin 4 § 5 (e) të Direktivës nuk përbën një bazë të vlefshme sepse nuk i 
referohet kredibilitetit të llogarisë (në gjermanisht: Glaubhaftigkeit), por besueshmërisë 
së personit (në gjermanisht: Glaubëürdigkeit). Këto janë koncepte të ndryshme.

Për më tepër, Neni 4 § 5 i Direktivës duket se ka të bëjë me kushtet në të cilat 
deklarata e aplikantit nuk ka nevojë për konfirmim dhe një nga këto kushte thotë:

“(c) deklaratat e aplikuesit janë konstatuar të jenë koherente dhe të besueshme dhe 
nuk bien ndesh me informatat e disponueshme specifike dhe të përgjithshme që lidhen 
me rastin e aplikantit”.

Qëllimi i përdorimit të fjalës “llogari përgjithësisht koherente dhe të besueshme” 
në gjykimin e shumicës duket të jetë ulja e pragut të kredibilitetit për të zhvendosur 
barrën e provës sa më shpejt të jetë e mundur për shtetin. Nuk mund të pajtohem me një 
qasje të tillë dhe pasojat e tij janë të dukshme në paragrafin 114 të vendimit. Megjithëse 
pretendimet e ankuesve lidhur me periudhën që nga viti 2008 shkaktojnë dyshime 
serioze dhe në disa aspekte nuk janë të provuara, as konsistente por kontradiktore, ato 
megjithatë përshkruhen përgjithësisht koherente dhe të besueshme. Në përputhje me 
parimet e reja dhe duke pasur parasysh konsistencën “me informacione nga burime 
të besueshme dhe objektive rreth gjendjes së përgjithshme në vendin në fjalë” (shih 
paragrafin 102), kjo mjafton që shumica ta zhvendosë barrën e provës tek shteti. Unë 
nuk jam në gjendje të ndjek këtë linjë të arsyetimit.

10.  Nocioni dhe interpretimi i burimeve të besueshme dhe objektive mund të nxisin 
disa vëzhgime, por në kontekstin e tanishëm unë do të përmbahem nga përpunimi i 
mëtejshëm në këtë pikë.

11.  Termi i fundit që unë dua të diskutoj është kërkesa që shteti të heqë çdo dyshim: Nëse 
barra e provës, për shkak të kërkesës së kredibilitetit të zvogëluar, u zhvendos aq shpejt, 
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duket se gati e pamundur për Shtetet që të largojnë çdo dyshim. Sipas mendimit tim, 
shumica kanë krijuar parime shumë problematike dhe kanë imponuar një barrë të rëndë 
(të provës) ndaj Shteteve Anëtare.

Unë në parim mund të pajtohem me këtë kërkesë, por vetëm nën kushtet e 
mëposhtme:
(a)  nëse azilkërkuesi ka bërë një llogari koherente dhe të besueshme për ngjarjet e 

keqtrajtimit të së kaluarës që plotësojnë pragun e nenit 3;
(b)  nëse kjo llogari është në përputhje me informacionin nga burimet e besueshme 

dhe objektive për situatën në vendin në fjalë, duke dhënë një tregues serioz të një 
rreziku të ardhshëm real për një keqtrajtim të tillë; dhe

(c)  nëse azilkërkuesi ka treguar baza substanciale dhe konkrete për të besuar se rreziku 
i një keqtrajtimi të tillë vazhdon ende (shih në këtë kontekst I. k. Suedisë, cituar më 
lart, § 62).
Në rrethana të tilla, do të ishte për shtetin të largonte çdo dyshim rreth rrezikut. Kjo 

qasje do të ishte në përputhje me praktikën tonë gjyqësore (shih, për shembull, F.G. k. 
Suedisë, cituar më lart, § 120, dhe Saadi k. Italisë [DhM], Nr. 37201/06, § 129, GJEDNJ 
2008).

Megjithatë, nëse do të zbatoheshin parimet e parashtruara në paragrafin 102, 
duhej të ishte dhënë një kërkesë më pak e rreptë sesa kërkesa për të shpërndarë ndonjë 
dyshim. Për shembull, Gjykata mund të ketë marrë frymëzim nga Direktiva e BE-së për 
Kualifikime, e cila në Nenin 4 § 4 thotë se një tregues serioz mund të kundërshtohet nëse 
“ka arsye të mira për të konsideruar se një përndjekje e tillë apo dëm serioz nuk do të 
përsëriten”. Një qasje e ngjashme do të ishte më e përshtatshme në rastin aktual.

12.  Në këtë sfond, unë nuk mund të pajtohem me parimet e vendosura nga shumica në 
paragrafin 102 të vendimit.
Aplikimi i parimeve të përgjithshme 

13.  Edhe duke aplikuar të gjitha parimet e mësipërme, vlerësimi im, në kundërshtim me 
vlerësimin e shumicës, nuk çon në gjetjen e një shkeljeje të mundshme të Nenit 3 të 
Konventës, nëse aplikantët duhet të dëbohen në Irak. Në këtë drejtim pajtohem me 
mendimin e përbashkët të kolegëve të mi Gjyqtarët Jäderblom, Griţco, Dedov, Kjølbro, 
Kucsko Stadlmayer dhe Poláčková dhe nuk kanë asgjë për të shtuar më tej.



828

DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA KARÁCSONY DHE TË TJERË KUNDËR 
HUNGARISË

(Aplikimet  nr. 42461 / 13 dhe 44357/13)

VENDIM

STRASBURG

17 maj 2016

Ky vendim është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit editorial.
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Në çështjen Karácsony dhe të tjerët kundër Hungarisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e vendosur si një Dhomë e Madhe e 

përbërë nga:
Luis López Guerra, President,
András Sajó,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Angelika Nußberger,
Mark Villiger,
Boštjan M. Zupančič,
Khanlar Hajiyev,
Ján Šikuta,
Vincent A. De Gaetano,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Helena Jäderblom,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Ksenija Turković,
Branko Lubarda,
Yonko Grozev,       gjyqtarë,
dhe Johan Callewaert, Zëvendës Sekretar i Dhomës së Madhe,
Pasi shqyrtoi në mënyrë private, më 8 korrik 2015 dhe 27 prill 2016,
Dorëzon vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e përmendur më lart:

PROCEDURA

1.  Çështja ka dalë nga dy kërkesa (nr. 42461/13 dhe 44357/13) kundër Hungarisë, të 
parashtruar në Gjykatë në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave 
dhe Lirive Themelore të Njeriut (“Konventa”) respektivisht më 14 qershor dhe 5 korrik 
2013. Kërkesa e parë (nr 42461/13) është parashtruar nga katër shtetas hungarezë, Z. 
Gergely Karácsony, Z. Péter Szilágyi, Z. Dávid Dorosz dhe Znj. Rebeka Katalin Szabó, 
dhe kërkesa e dytë  (nr 44357/13) nga tre shtetas hungarezë, Znj. Bernadett Szél, Znj. 
Ágnes Osztolykán dhe Znj.Szilvia Lengyel (“aplikantët”).

2.  Ankuesit u përfaqësuan nga Z. D. Karsai, një avokat që ushtron profesionin e tij  në 
Budapest. Qeveria hungareze (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i tyre, Z. Z. Tallódi, 
i Ministrisë së Drejtësisë.

3.  Ankuesit, Anëtarë të Parlamentit pretenduan se vendimet për t’i ndëshkuar ata për sjelljen 
e tyre në Parlament kishin shkelur të drejtën e tyre për lirinë e shprehjes në kundërshtim 
me nenin 10 të Konventës. Ata gjithashtu u ankuan sipas nenit 13 të Konventës se nuk 
kishte asnjë mjet juridik në dispozicion për të kundërshtuar vendimet e kundërshtuara.

4. Kërkesat  iu ndanë Seksionit të Dytë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i Rregullores së 
Gjykatës). Më 16 shtator 2014, një Dhomë e atij Seksioni e  përbërë nga Guido Raimondi, 
Kryetar, Işıl Karakaş, András Sajó, Nebojša Vučinić, Egidijus Kūris, Robert Spano, Jon 
Fridrik Kjølbro, gjyqtarë dhe gjithashtu Stanley Naismith, Sekretar i Seksionit, dha 
vendimin e saj në të dy  rastet. Në secilin rast ajo njëzëri deklaroi ankesat sipas nenit 
10 dhe nenin 13 të lexuar në lidhje me nenin 10 të pranueshëm dhe pjesën e mbetur të 
kërkesës të papranueshme. Dhoma konsideroi njëzëri se kishte pasur shkelje të nenit 
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10 dhe se kishte pasur shkelje të nenit 13 të lexuar në lidhje me nenin 10. Një mendim 
i përbashkët i gjykatësve Raimondi, Spano dhe Kjølbro dhe një mendim pjesërisht 
mospajtues i gjyqtarit Küris ju bashkëngjit  vendimeve.

5.  Më 15 dhjetor 2014, Qeveria kërkoi që Dhoma e Madhe t’i referohej  rasteve të Dhomës 
së Madhe  në përputhje me nenin 43 të Konventës. Më 16 shkurt 2015, paneli i Dhomës 
së Madhe e miratoi atë kërkesë.

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua sipas dispozitave të nenit 26 §§ 4 dhe 5 të 
Konventës dhe rregullit 24 të Rregullores së Gjykatës.

7.  Aplikuesit dhe Qeveria secili parashtruan vërejtje me shkrim për meritat.
8.  Përveç kësaj, komentet e palëve të treta u pranuan nga qeveritë e Çekisë dhe Mbretërisë 

së Bashkuar, të cilëve ju ishte dhënë leje  nga Presidenti për të ndërhyrë në procedurën 
me shkrim (neni 36 § 2 i Konventës dhe rregulli 44 § 3).

9.  Një seancë shqyrtimi u zhvillua në publik në ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, 
më 8 korrik 2015 (Rregulli 59 § 3).

Aty u paraqit para Gjykatës:
a) për Qeverinë

Z. B. BERKE, Sekretar i Shtetit, Ministria e Drejtësisë,
Z Z. TALLÓDI,              Agjent,
Znj. A. BRUSZT, Këshilltare Ligjore, Ministria e Drejtësisë,
Z. T. BÁRÁNY, Zëvendës Drejtor, Zyra e Parlamentit,
Z. TÓTH, Shef, Departamenti i Kodifikimit, Zyra e Parlamentit,
Znj. N. SEBÖK, Këshilltare Ligjore, Departamenti i Kodifikimit, Zyra e Parlamentit,
Z. A. VÁGI, Këshilltar Ligjor, Departamenti i Kodifikimit, Zyra e Parlamentit,    
            Këshilltarët;

b) për aplikantët
Z. D. KARSAI,            Këshilltar,
Z. V. KAZAI,
Znj. F. KOLLARICS,          Këshilltarë.

Dy prej aplikantëve, Znj. Lengyel dhe Znj.Szél gjithashtu morën pjesë.
Gjykata dëgjoi ankesat nga Z. Karsai dhe Z. Tallódi, si dhe përgjigjet e tyre ndaj pyetjeve 

të gjyqtarëve Nußberger dhe López Guerra.

FAKTET

I. RRETHANAT E RASTIT

A. Aplikuesit në rastin nr. 42461/13

10.  Ankuesit, Z. Gergely Karácsony, Z. Péter Szilágyi, Z. Dávid Dorosz dhe Znj.  Rebeka 
Katalin Szabó, kanë lindur respektivisht në vitin 1975, 1981, 1985 dhe 1977 dhe jetojnë  
në Budapest.

11.  Në kohën kur ka ndodhur ngjarja  ankuesit ishin anëtarë të parlamentit dhe të partisë 
opozitare Párbeszéd Magyarországért  (Dialogu për Hungarinë ). Z. Szilágyi ishte 
gjithashtu një nga noterët e Parlamentit.
1. Faktet lidhur me ankuesit Z. Karácsony dhe Z. Szilágyi.
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12.  Në një seancë plenare më 30 prill 2013, gjatë një fjalimi para agjendës, një anëtar i 
opozitës i parlamentit nga Partia Socialiste Hungareze kritikoi Qeverinë dhe e akuzoi 
atë për korrupsion në lidhje, ndër të tjera, me riorganizimin e tregut të duhanit. Z. Zoltán 
Cséfalvay, Sekretar i Shtetit për Ekonominë Kombëtare, iu përgjigj në emër të Qeverisë 
kur aplikantët Z. Karácsony dhe Z. Szilágyi bartën në qendër të Dhomës një tabelë të 
madhe me fjalët “FIDESZ [partia në Qeveri] Ju vidhni,ju mashtroni, dhe ju gënjeni “. 
Pas kësaj, ata e vendosën atë pranë selisë së Sekretarit të Shtetit.

13.  Procesverbali i seancës lexohet si vijon:
“Dr Zoltán Cséfalvay, Sekretari i Shtetit për Ekonominë Kombëtare: ...
I tregoni  atyre se rritja e pagave të mallrave ndikon veçanërisht tek të ardhurat 

minimale, pasi të ardhurat minimale janë rritur me 5.4%, gjë që është e pamundur për 
të mbajtur lart inflacionin më të ulët se 3.5%. Dhe i  tregoni atyre gjithashtu ... (Gergely 
Karácsony dhe Péter Szilágyi tregojnë një pankartë  që shfaq fjalët “FIDESZ Ju vidhni, 
ju mashtroni, dhe ju gënjeni “ .- Ndërhyrjet  nga deputetët e qeverisë së Parlamentit 
: - Rregullat e procedurës! Kryetari i Parlamentit  i bie ziles!

Kryetari i parlamentit : Parlamenti i nderuar! (Ndërhyrje e vazhdueshme nga 
deputetët e qeverisë, Gergely Karácsony dhe Péter Szilágyi vendosin pankartën  pranë 
vendit të kryetarit.) Kërkoj që  Z. Gergely Karácsony të heqë pankartën  në të njëjtën 
mënyrë si ata  e kanë sjellë. (Gergely Karácsony dhe Péter Szilágyi lënë pankartën  në 
vendin e kryetarit  - Ndërhyrje të vazhdueshme nga deputetët e qeverisë, anëtarë të 
Parlamentit  - Kryetari i Parlamentit i bie ziles) Kërkoj nga punonjësit e shërbimit që të 
heqin pankartën . (Ndërhyrjet nga deputetët e qeverisë, anëtarë të Parlamentit , ndër të 
tjera: Kjo është e gjitha që mund të bëni). Unë kërkoj që punonjësit e shërbimit të heqin 
pankartën . (Pankarta u hoq).
Faleminderit shumë. Ju lutem, vazhdoni Z. Sekretar i Shtetit! (Ndërhyrjet nga deputetët 

e qeverisë, Anëtarë të Parlamentit : Si mund ta merrnin atë? - [Kryetari ] i bie ziles .) “
14. Më 6 maj 2013, Kryetari i Parlamentit  paraqiti një propozim për të  gjobitur  Z. Karácsony 

50,000 forintë hungarezë (HUF), ekuivalente me 170 Euro) dhe Z. Szilágyi 185,520 
HUF (600 Euro) për sjelljen e tyre, siç është shënuar në procesverbal dhe konsiderohet 
të jetë shumë fyese  ndaj rendit parlamentar, në zbatim të neneve 49 (4) dhe 49 (7) të 
Aktit të Parlamentit. Kryetari propozoi për sa  i përket Z. Szilágyi të aplikohet gjoba 
maksimale (një e treta e Pagesës së tij  mujore), pasi ai është  zgjedhur një zyrtar i 
Parlamentit dhe nuk  është vetëm një deputet i zakonshëm. Asnjë arsye tjetër nuk është 
dhënë në propozim. Vendimi për miratimin e propozimit të kryetarit u miratua nga 
seanca plenare më 13 maj 2013, pa debat.
2. Faktet lidhur me aplikuesit  Z. Dorosz  dhe Znj. Szabó

15. Më 21 maj 2013, gjatë votimit përfundimtar për Projektligjin nr. T / 10881 duke ndryshuar 
disa akte të lidhura me duhanin që aplikantët Z. Doros dhe Znj. Szabó bartën në qendër 
të Dhomës dhe shfaqën një pankartë të madhe që shfaqnin  fjalët “Këtu Vepron Mafia 
Kombëtare e Duhanit”.

16.  Procesverbali i seancës lexohet si vijon:
“Kryetari: ... i kërkoj Parlamentit të Nderuar nëse e miraton Projektligjin nr. T / 

10881 në përputhje me propozimin e konsoliduar të ndryshuar vetëm tani. Ju lutemi 
votoni! (Votimi)

Proklamoj vendimin: Parlamenti ka (Z. Dávid Dorosz dhe Znj. Rebeka Szabó 
shfaqin një pankartë  me fjalët “ Këtu Vepron Mafia Kombëtare e Duhanit.”) miratuan  
Projektligjin me 222 vota pro,  dhe 81 kundër dhe 1 abstenim. (Duartrokitje nga 
deputetët e FIDESZ).
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Unë i tërheq vëmendjen dy deputetëve për faktin se sjellja e tyre përbën një përçarje 
të rëndë të procedurave plenare. Ju njoftoj në përputhje me Rregullat e Procedurës 
dhe nenin  49 (4) të  Aktit Parlamentar (duartrokitje e vazhdueshme nga anëtarët e 
Partisë Socialiste Hungareze) sanksionojnë sjellje të tilla. (Dr István Józsa - Ne duam 
legjislacion kundër Mafies!) I kërkoj kolegëve të mi të zgjidhin dhe heqin pankartën . 
(Dávid Dorosz dhe Rebeka Szabó nuk e nuk e heqin pankartën  - Pushim i shkurtër - 
Zhurma e zhurmshme e deputetëve të opozitës.) Ju lutem ndihmoni zonjën dhe zotërinë, 
deputetë të Parlamentit për të hequr pankartën  (Dávid Dorosz dhe Rebeka Szabó 
largohen nga seanca ). Faleminderit shumë.”

17.  Më 24 maj 2013, Kryetari i  Kuvendit paraqiti një propozim për të gjobitur  Z. Dorosz  
dhe Znj. Szabó 70,000 HUF  (240 Euro) secilin  për sjelljen e tyre, siç është shënuar në 
procesverbal dhe konsiderohet të jetë shumë fyese ndaj rendit parlamentar, në zbatim 
të neneve 49 ( 4) dhe 49 (7) të Aktit të Kuvendit. Propozimi i caktuar me një gjobë të 
madhe ishte i nevojshëm  pasi sjellje  të  ngjashme serioze kishte ndodhur edhe më parë. 
Asnjë arsye tjetër nuk është përcaktuar në propozim. Propozimi u miratua nga seanca 
plenare  më  27 maj 2013 pa debat.

B. Ankuesit në rastin nr. 44357/13

18.  Ankuesit, Znj. Bernadett Szél, Znj. Ágnes Osztolykán dhe Znj. Szilvia Lengyel u lindën 
në 1977, 1974 dhe 1971 dhe jetojnë respektivisht  në Budakeszi, Budapest dhe Gödöllő. 

19.  Në kohën kur ka ndodhur ngjarja, aplikantët ishin anëtarë të parlamentit dhe të partisë 
opozitare LMP (Politika mund të jetë e ndryshme).

20.  Më 21 qershor 2013, Parlamenti mbajti një votim përfundimtar mbi një projektligj të 
ri  nr. T / 7979 për Transferimin e Tokës Bujqësore dhe Pyjore. Propozimi legjislativ 
ishte mjaft i diskutueshëm dhe krijoi reagime të nxehta mes anëtarëve të opozitës. Në 
protesta gjatë votimit përfundimtar të projektligjit, Znj. Lengyel vendosi një karrocë të 
vogël të artë të mbushur me dhe  në tavolinë para Kryeministrit, ndërsa Znj. Szél dhe 
Znj. Osztolykán shpalosën një pankartë  që shfaqte fjalët “Shpërndarja e tokës në vend 
të vjedhjes së tokës ! “përpara vendit të  kryetarit; ndërkohë, Znj. Lengyel përdori një 
megafon për të folur. Ajo kishte mbajtur më parë dy fjalime gjatë debatit të detajuar dhe 
një fjalim gjatë debatit përfundimtar mbi projekt-ligjin, duke parashtruar tri mocione 
ndryshimi dhe paraqiti dy propozime amenduese pak para votimit përfundimtar.

21.  Në procesverbalin e seancës lexohet si vijon:
“Kryetari: Pika tjetër në rendin e ditës është votimi për ndryshimet e parashtruara 

përpara votimit përfundimtar për projektligjin për  transferimin e tokës bujqësore dhe 
pyjore dhe votimin përfundimtar. Deputetët e Parlamentit kanë pranuar Projektligjin me 
numër T / 7979 dhe tekstin e konsoliduar të Projektligjit me numër T / 9797/2610.

Së pari do të votojmë për ndryshimet. Miratimi i tyre kërkon një shumicë të cilësuar.
(përçarje e vazhdueshme e seancës) ...
Kryetari i  Parlamentit : Meqenëse anëtarët e Jobbik [partisë opozitare] nuk më 

lejojnë të marr pozicionin tim në faltoren e kryetarit të  Kuvendit, unë do të vazhdoj të 
kryesojë këtë seancë nga këtu. (Duartrokitje e fortë nga grupi parlamentar në pushtet). 
Për shkak se anëtarët e Jobbik nuk lejojnë anëtarët e partisë së krahut të majtë, partia 
opozitare dhe noteri të ulet në [foltoren  e kryetarit] gjatë votimit me thirrje telefonike 
dhe të kryejnë votimin dhe të  shpallin rezultatet (Zhurma e vazhdueshme). Unë kërkoj 
që deputetët të zënë vendet e tyre dhe të më dëgjojnë! Unë kërkoj nga Parlamenti që të 
konfirmojë se meqë anëtarët e Jobbik nuk po lejojnë votimin me thirrje telefonike  për 
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t’u bërë, ne do të hedhim votën tonë në mënyrë elektronike. (Duartrokitje të fuqishme 
nga grupi parlamentar në pushtet, ndërhyrjet nga e njëjta anë: Hurray!).

Të nderuar deputetë! Unë kërkoj të gjithë ju që ju të bini dakord, duke pasur parasysh 
rrethanat e pazakonshme, t’i hidhni votat tuaja me votim elektronik në vend që të votoni 
me thirrje telefonike. (Anëtarët e grupit parlamentar Jobbik zënë vendin e kryetarit, 
duke thirrur “Tradhtarë, tradhtarë “ për disa minuta.) Szilvia Lengyel vendos një karrocë 
të vogël të artë të mbushur me dhe  në tavolinë para Kryeministrit. Dr. Bernadett Szél 
dhe Ágnes Osztolykán [aplikantët] hapin një pankartë  që përmban fjalët ‘Shpërndarja e 
tokës në vend të vjedhjes së tokës’ përpara foltores  së kryetarit të parlamentit).

Unë kërkoj ndihmë teknike për të mundësuar mbajtjen e votimit. (Pushim i shkurtë, 
anëtarët e grupit Jobbik vazhdojnë të thërrasin : “Tradhtarë”, Szilvia Lengyel përdor një 
megafon për të folur. Dr. András Schiffer aprovon. Ndërhyrje nga  grupi  FIDESZ: Ku 
janë rojet parlamentare? Qeshje)

Zonja Deputete! Më duhet t’ju paralajmëroj gjithashtu se metodat tuaja janë të 
papranueshme sipas rregullave të procedurës. Unë, pra, ju kërkoj të përfundoni fjalimin 
tuaj duke përdorur megafonin. Përsëri, kërkoj ndihmë teknike për të kapërcyer këtë 
problem në mënyrë që deputetët të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar, pasi  
unë jam penguar që të ushtroj të drejtën e votimit.. ... “

22.  Më 25 qershor 2013, Kryetari i Parlamentit  paraqiti një propozim që të gjobiste  Znj. 
Szél dhe Znj. Lengyel me 131,400 HUF (430 EURO ) secila dhe Znj. Osztolykán me  
154,000 HUF (510 EURO ) për sjelljen e tyre, siç është shënuar në procesverbal dhe 
konsiderohet të jetë shumë fyese ndaj urdhrit parlamentar, në zbatim të neneve 49 (4) 
dhe 49 (7) të Aktit të Kuvendit.

23.  Kryetari propozoi që gjoba maksimale të zbatohej, duke marrë parasysh situatën 
e jashtëzakonshme që ishte zhvilluar gjatë procesit të votimit dhe se deputetët ishin 
angazhuar në sjellje serioze fyese ndaj rendit parlamentar duke shfaqur pankartën  e 
tyre dhe duke përdorur një megafon. Vendimi për miratimin e propozimit të kryetares  u 
miratua në seancën plenare më 26 qershor 2013, pa debat.

II. LIGJI  DHE PRAKTIKA E BRENDSHME

A. Ligji themelor

24.  Ligji Themelor i Hungarisë, i cili hyri në fuqi më 1 janar 2012, parashikon, për aq sa 
është relevante:
Neni C
“(1)  Funksionimi i Shtetit Hungarez bazohet në parimin e ndarjes së pushteteve.”
Neni I
“(1) Të drejtat themelore të pacenueshme dhe të patjetërsueshme të njeriut respektohen. 

Do të jetë detyrimi kryesor i shtetit për të mbrojtur këto të drejta.
(2)  Hungaria do t’i njohë të drejtat themelore individuale dhe kolektive të njeriut.
(3)  Rregullat për të drejtat dhe detyrimet themelore përcaktohen në një ligj. Një e drejtë 

themelore mund të kufizohet vetëm për të lejuar përdorimin efektiv të një të drejte 
tjetër themelore ose për të mbrojtur një vlerë kushtetuese, në masën absolutisht të 
nevojshme, në përpjesëtim me objektivin e ndjekur dhe me respekt të plotë për 
përmbajtjen esenciale të një të drejte të tillë themelore “.

Neni IX
“(1)  Gjithkush ka të drejtën e lirisë së fjalës.
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(2) Hungaria do të njohë dhe mbrojë lirinë dhe larminë  e shtypit dhe do të sigurojë 
kushtet për shpërndarjen e informacionit të nevojshëm për formimin e një opinioni 
publik demokratik.

...
(4) E drejta e lirisë së shprehjes nuk mund të ushtrohet me qëllim të shkeljes së dinjitetit 

njerëzor të të tjerëve “.
Neni XXVIII
“(7). Çdo person ka të drejtë të kërkojë mjet juridik kundër çdo gjykate, autoriteti ose 

vendimi tjetër administrativ që shkel të drejtat ose interesat e tij legjitime”.
              Neni 5
“(7) Parlamenti vendos rregullat e funksionimit të tij dhe rendin e debatit të tij në 

dispozitat e Rregullores së Kuvendit (Házszabály) të miratuar me votat e dy të 
tretave të anëtarëve të pranishëm. Për të siguruar funksionimin e papenguar të 
Parlamentit dhe për të ruajtur dinjitetin e tij, Kryetari ushtron kompetencat policore 
dhe disiplinore siç përcaktohet në Rregulloren e Parlamentit “.

25. Paragrafi 5 i ndryshimeve të ndryshuara dhe të dispozitave të ndryshme të Ligjit Themelor, 
i cili hyri në fuqi më 1 prill 2013, parashikon:

“Vendimet e Gjykatës Kushtetuese të marra përpara hyrjes në fuqi të Ligjit 
Themelor shfuqizohen. Kjo dispozitë nuk do të paragjykojë efektet juridike të nxjerra 
nga ato vendime.”

B. Akti i Parlamentit

26.  Akti i Kuvendit nr. XXXVI i  vitit 2012 (“Akti i Parlamentit”), i cili hyri në fuqi më 20 
prill 2012,  me kusht në kohën materiale, për aq sa është relevante:
1. Kryetari i  Kuvendit
Seksioni 2
“Kryetari do të ...
(2)  (f) të hapë seancat, të kryesojë seancat në mënyrë të paanshme dhe t’i mbyllë ato; 

thërrasë  anëtarët e parlamentit që të flasin, të siguroj  respektimin e Rregullores 
së Kuvendit, të njoftoj rezultatet e votimit dhe të ruaj  rendin dhe etikën  gjatë 
seancave “.

...
18. Mirëmbajtja e rendit dhe e kompetencave disiplinore
Neni 46
“(1) Kryesuesi581 i seancës do të urdhërojë çdo anëtar që qartë i largohet mendimit  pa 

asnjë arsye gjatë fjalimit të tij, ose në mënyrë të pakuptueshme përsërit  fjalët e veta 
ose të folësve të tjerë gjatë të njëjtit debat për të trajtuar  këtë pikë dhe njëkohësisht 
t’i paralajmërojë ata për  pasojat e mospërputhjes. 

(2)  Kryetari i seancës mund të tërheqë të drejtën e anëtarëve për të folur nëse gjatë 
fjalës së tyre vazhdojnë të sillen sipas mënyrës së përcaktuar në nenin 46 (1) pasi 
të jenë paralajmëruar për herë të dytë. “

Seksioni 47
“Kryetari i seancës mund të tërheqë të drejtën e anëtarëve për të folur, duke dhënë arsye, 

nëse ata kanë përdorur kohën që u është dhënë atyre ose grupit të tyre parlamentar”.
Seksioni 48
“(1) Kryetari i seancës do t’i thërrasë folësit që ti urdhëroj  nëse përdorin një shprehje 

581  Kryesuesi është ose Kryetar ose Zëvendës Kryetar.
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të pahijshme që është e pahijshme ose fyese ndaj autoritetit të Parlamentit ose 
një personi ose grupi, veçanërisht çdo komuniteti kombëtar, etnik, racial ose fetar 
dhe në të njëjtën kohë t’i paralajmëroj  ata për pasojat e përdorimit të shprehjes 
ofenduese ose të pahijshme në mënyrë të përsëritur.

(2)  Kryetari i seancës tërheq të drejtën e anëtarëve për të folur nëse ata vazhdojnë të 
përdorin një shprehje fyese ose të pahijshme pas thirrjes për t’u urdhëruar.

(3) Nëse gjatë fjalimit  të tij ose të saj një anëtar përdor një shprehje që është shumë 
fyese ndaj autoritetit të Parlamentit ose ndonjë personi ose grupi, veçanërisht çdo 
komuniteti kombëtar, etnik, racial ose fetar, ose shprehje  ofenduese që përdoret 
prej tij ose prej saj dhe që  shkakton çrregullim të rëndë, kryetari i seancës mund 
të propozojë, pa urdhëruar ose paralajmëruar, përjashtimin e anëtarit nga pjesa e 
mbetur e seancës  dhe vendosjen e një gjobe kundër tij ose saj.

(4) Parlamenti vendos për propozimin e përjashtimit pa debat. Nëse Parlamenti nuk 
ka kuorum, kryesuesi i seancës vendos për përjashtimin. Kryesuesi i seancës 
do të informojë Parlamentin në seancën e ardhshme të përjashtimit dhe arsyet. 
Parlamenti më pas do të vendosë, pa një debat, nëse vendimi i kryetarit të seancës 
ishte i ligjshëm.

(5) Anëtari i përjashtuar nga seanca nuk mund të flasë përsëri gjatë asaj seance. Një 
anëtar i përjashtuar nga seanca  nuk do të ketë të drejtën e pagimit  për ditën që 
është i përjashtuar.

(6) Kryetari i seancës, në mungesë të një propozimi për të zbatuar ndonjë sanksion 
të përmendur në nën-paragrafin 3, mund të propozojë vendosjen e gjobës kundër 
anëtarit brenda pesë ditëve nga dita kur ai ose ajo ka  përdorur shprehje të rënda 
fyese.

(7) Parlamenti vendos për propozimin për vendosjen  e gjobës të përmendur në 
nënparagrafët 3 dhe 6 gjatë seancës pas propozimit  pa debat. Shuma e gjobës nuk 
mund të kalojë një të tretën e pagës  mujore të anëtarit. “

Seksioni 49
“(1) Kryetari i seancës mund të tërheqë të drejtën e anëtarëve për të folur nëse 

kundërshtojnë ndonjë vendim të kryesuesit të seancës ose të kryesimit të tij ose të 
saj të seancës, me përjashtim të mocioneve procedurale. Një drejtues i seance që 
ka të drejtën e fjalës  është tërhequr nga e drejta e fjalës nga  kryetari i seancës pa 
paralajmërim mund të kërkojë një zgjidhje individuale të çështjes nga komisioni 
përgjegjës për interpretimin e Rregullores së Parlamentit..

(2) E drejta e anëtarit për të folur nuk do të tërhiqet nëse kryesuesi i seancës nuk e ka 
paralajmëruar atë për pasojat e thirrjes për t’u urdhëruar.

(3)  Çdokush, të cilit  e drejta për të folur i është hequr  sipas paragrafit 1, neni 46 (2) 
ose neni 48 (2) nuk mund t’i jepet fjala  përsëri gjatë ditës për të njëjtën seancë dhe  
për të njëjtën çështje.

(4)  Nëse sjellja e një anëtari është shumë fyese ndaj autoritetit ose urdhrit të Kuvendit, 
ose shkel dispozitat e Rregullores së Kuvendit për rendin e debatit ose votimit, 
kryetari i seancës mund të propozojë përjashtimin e anëtarit  për pjesën e mbetur të 
seancës ditore pa e thirrur atë  për ta urdhëruar ose paralajmëruar, dhe vendosjen e 
një gjobe për të. Propozimi duhet të përmbajë arsyetimin e masës dhe ... dispozitën 
e Rregullores së Kuvendit që është shkelur.

(5)  Parlamenti vendos për propozimin e përjashtimit pa debat. Nëse Parlamenti nuk 
ka kuorum, kryesuesi i seancës vendos për përjashtimin. Kryesuesi i seancës 
do të informojë Parlamentin në seancën e ardhshme të përjashtimit dhe arsyet. 
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Parlamenti më pas do të vendosë pa debat nëse vendimi i kryetarit të seancës ishte 
i ligjshëm.

(6)  Anëtari i përjashtuar nga seanca nuk mund të flasë përsëri gjatë saj seance ditore. 
Një anëtar i përjashtuar nga seanca  nuk do të ketë të drejtën e pagimit  për gjithë 
ditën e përjashtimit.

(7)  Kryetari i seancës, në mungesë të një propozimi për çdo sanksion të përmendur në 
paragrafin (4), mund të propozojë vendosjen e një gjobe anëtarit brenda pesë ditëve 
nga marrja e sjelljes së  tij ose të saj  e përcaktuar në paragrafin ( 4).

(8)  Parlamenti vendos për propozimin për vendosjen e gjobës referuar  paragrafëve  
(4) dhe (7) gjatë seancës pas propozimit , pa debat. Shuma e gjobës nuk mund të 
kalojë një të tretën e pagës mujore  të anëtarit. “

 Seksioni 50
“(1) Nëse një anëtar është përfshirë në dhunë fizike gjatë seancës së Kuvendit, duke 

kërcënuar për përdorimin e dhunës fizike direkte ose ka bërë thirrje për përdorimin 
e dhunës, kryetari i seancës mund të propozojë përjashtimin e anëtarit nga seanca, 
pezullimin dhe  ushtrimin e të drejtave të tij dhe vendosjen e një gjobe kundër tij.

(2)  Parlamenti vendos për propozimin e përjashtimit pa debat. Nëse Parlamenti 
nuk ka kuorum, kryesuesi i seancës vendos për përjashtimin. Nëse anëtari është 
përjashtuar nga seanca  në pajtim me paragrafin 1, ai ose ajo nuk mund të marrë 
pjesë në seancën e Kuvendit ose në punën e komisioneve parlamentare dhe nuk ka 
të drejtën e pagës  gjatë periudhës së përjashtimit. Kryetari i seancës do të informojë 
Parlamentin gjatë seancës së ardhshme të përjashtimit dhe arsyet. Parlamenti më 
pas do të vendosë pa debat nëse vendimi i kryetarit të seancës ishte i ligjshëm.

(2a) Kryetari i seancës, në mungesë të një propozimi për të zbatuar ndonjë sanksion 
të përmendur në nën-paragrafin 1, mund të propozojë pezullimin e të drejtave të 
anëtarit dhe / ose vënien e gjobës kundër anëtarit brenda pesë ditëve nga koha e 
angazhimit të tij ose të saj  në sjelljen e specifikuar në nënseksionin 1.

(3)  Parlamenti vendos për pezullimin e të drejtave të anëtarit pas kërkesës së rezolutave 
të Komisionit për Imunitetet, Konflikteve të interesit, të Disiplinave dhe Verifikimit 
të Kredencialeve, me votat e dy të tretave të anëtarëve të pranishëm. Të drejtat e 
anëtarit mund të pezullohen për një maksimum prej tri ditësh.

(4)  Parlamenti vendos për propozimin për vendosjen  e gjobës të përmendur në nën 
paragrafët 1 dhe 2a gjatë seancës pas propozimit  pa debat. Shuma e gjobës nuk 
duhet të kalojë një të tretën e pagës mujore të anëtarit.

(5)  Parlamenti mund të pezullojë të drejtat e anëtarit me votat e dy të tretave të anëtarëve 
të pranishëm, nëse ai ose ajo vazhdon të angazhohet në sjelljen e përcaktuar në nën-
paragrafin 1 gjatë seancës së njëjtë.
a)  për gjashtë ditë seance në  rastin e dytë,
b)  për nëntë ditë seance  në rastin e tretë dhe çdo rast të mëvonshëm.

(6)  Nëse të drejtat e anëtarit janë pezulluar, ai ose ajo nuk mund të marrë pjesë në 
seancën e Kuvendit ose në punën e komisioneve parlamentare gjatë periudhës 
midis orëve të para dhe të fundit të pezullimit dhe nuk ka të drejtë për pagesë.

(7)  Dita e parë e pezullimit është dita e seancës pas marrjes së vendimit  për pezullimin 
e anëtarit. Gjatë llogaritjes së periudhës së pezullimit, pushimi midis seancave nuk 
do të merret parasysh.

(8)  Nëse anëtari është angazhuar në sjelljen e përcaktuar në paragrafin 1 në mbledhjen 
e komisionit, ky fakt do të konsiderohet edhe gjatë zbatimit të nënseksionit 5.”

Seksioni 51
“Nëse sjellja e çrregullt ndodh gjatë seancës së Kuvendit, duke e bërë të pamundur 
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vazhdimin e procedimeve, kryetari i seancës mund ta pezullojë seancën për një periudhë 
të caktuar kohe ose ta mbyllë atë. Kur seanca mbyllet, kryetari i seancës do të thërrasë 
një seancë të re. Nëse kryetari i seancës nuk është në gjendje të shpallë vendimin e tij ose 
të saj, ai ose ajo do të largohet nga vendi i foltores  gjë që ndërpret seancën . Kur seanca 
ndërpritet, ajo mund të vazhdojë vetëm nëse ajo do të mblidhet nga kryetari i seancës. “

27.  Neni 52 i Ligjit parashikon sanksione disiplinore që mund të zbatohen në lidhje me 
format e shprehjes ose sjelljes së caktuar në mbledhjet e komisioneve.

C. Amendimi i Aktit të Parlamentit

28.  Më 13 shkurt 2014, Parlamenti miratoi një ndryshim në Aktin e Parlamentit, duke 
ndryshuar rregullat e procedurës disiplinore për deputetët (Akti XIV i vitit 2014, duke 
përfshirë një nen të ri 51 / A në Aktin e Parlamentit). Ndryshimi ndryshoi, ndër të tjera, 
mundësinë e një deputeti të gjobitur për të kërkuar një zgjidhje përpara një komiteti. Ai 
hyri në fuqi më 4 mars 2014.

29.  Seksioni i ri 51 / A lexon, për aq sa është relevante:
Seksioni 51 / A
“(1) Në bazë të propozimit të cilitdo prej anëtarëve të tij, Komiteti i Parlamentit  

(házbizottság)582 - në mungesë të pasojave të tjera ligjore - mund të urdhërojë mos 
lejimin e anëtarit brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga sjellja e përcaktuar në nenet 48 
(3), 49 (4) dhe 50 (1). Vendimi përmban arsyet e masës dhe nëse sjellja ka shkelur 
rregullat për debatimin, votimin ose ..., dispozitën e Rregullores së Kuvendit që 
është shkelur.

...
(3) Kryetari menjëherë njofton anëtarin përkatës për vendimin e marrë në bazë të nën 

seksionit 1.
(4)  Nëse anëtari nuk pajtohet me vendimin e marrë sipas paragrafit 1, ai ose ajo mund 

të kërkojë brenda pesë ditëve nga njoftimi i përcaktuar në nenin 3 nga Komisioni 
për Imunitetet,  i Konfliktit të  Interesit , Disiplinës dhe Verifikimit të Kredencialeve 
për të anuluar vendimin e marrë në pajtim me nën seksionin 1. Nëse anëtari nuk 
kërkon ndryshimin e vendimit brenda afatit të përcaktuar, kompensimi i tij do të 
zvogëlohet për shumën e përcaktuar në vendim.

...
(6)  Komisioni për Imunitetet, i Konfliktit të Interesit, Disiplinës dhe Verifikimit të 

Kredencialeve vendosë për kërkesën e paraqitur sipas nenit 4 ... brenda 15 ditëve. 
Nëse anëtari kërkon një seancë, Komisioni për Imunitetet,  i Konfliktit të Interesit, 
Disiplinës dhe Verifikimit të Kredencialeve do ta dëgjojë anëtarin personalisht.

(7)  Nëse Komisioni për Imunitetet, i Konfliktit të Interesit, Disiplinës dhe Verifikimit 
të Kredencialeve mbështet kërkesën e anëtarit, mos lejimi i tij do të hiqet  dhe 
procedurat e përcaktuara në nenin 1 do të ndërpriten.

(8)  Nëse Komisioni për Imunitetet, i Konfliktit të Interesit, Disiplinës dhe Verifikimit 
të Kredencialeve  e hedh poshtë kërkesën e anëtarit ose nuk merr vendim brenda 
afatit të përcaktuar në nenin 6, kompensimi i anëtarit zvogëlohet për shumën e 
përcaktuar në vendim marre sipas nenit 1.

(9)  Komisioni për Imunitetet, i Konfliktit të Interesit, Disiplinës dhe Verifikimit të 
Kredencialeve  e hedh poshtë kërkesën e anëtarit të paraqitur sipas nenit 4 ose nuk 
vendos brenda afatit të përcaktuar në nën seksionin 6, anëtari mund të kërkojë nga 

582   Anëtarët e Komitetit të Dhomës janë Kryetari, Zëvendëskryetari dhe udhëheqësit e grupeve parlamentare.
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Parlamenti që të anulojë vendimin e marrë në pajtim me nën seksionin 1.
...
(11) Kryetari i Komisionit për Imunitetet, i Konfliktit të Interesit, Disiplinës dhe 

Verifikimit të Kredencialeve informon menjëherë anëtarin përkatës dhe Komitetin 
e Dhomës për vendimin e marrë sipas nenit 8 ... ose të skadimit të afatit .

(12) Kërkesa sipas nën seksionit 9 duhet të dorëzohet brenda pesë ditëve pune nga 
njoftimi i dhënë nga Kryetari i Komisionit për Imunitetet, i Konfliktit të Interesit, 
Disiplinës dhe Verifikimit të Kredencialeve  në pajtim me nën seksionin 11.

(13) Parlamenti do të vendosë për vendimin e marrë në bazë të nën seksionit 1 gjatë 
seancës pas kërkesës sipas nën seksionit 9 pa një debat. Shuma e gjobës nuk mund 
të tejkalojë:
a)  një të  tretët  e shpërblimit mujor të anëtarit nëse reduktimi ishte për shkak të 

sjelljes të specifikuar në nenin 48 (3) ose 49 (4)
b)  shpërblimet  mujore të anëtarit nëse reduktimi ishte për shkak të kryerjes së 

përcaktuar në nenin 50 (1). “

D. Akti i Gjykatës Kushtetuese

30. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. CLI hyri në fuqi më 1 janar 2012. Ai parashikon 
llojet e mëposhtme të ankesës kushtetuese:
Seksioni 26
“(1) Në pajtim me nenin 24 (2) (c) të Ligjit Themelor, personat ose organizatat e 

prekura nga një rast specifik mund të paraqesin ankesë kushtetuese në Gjykatën 
Kushtetuese nëse, për shkak të zbatimit të një rregulloreje ligjore në kundërshtim 
me Ligji Themelor në procedurat e tyre gjyqësore,
a)  janë shkelur të drejtat e mishëruara në Ligjin Themelor dhe
b)  mundësitë e mjeteve juridike tashmë janë shterur ose nuk ka mundësi për 

zgjidhje juridike.
(2)  Me përjashtim të nën paragrafit 1, procedurat gjyqësore kushtetuese mund të 

iniciohen edhe në rrethana të jashtëzakonshme nëse
a)  për shkak të zbatimit të një dispozite ligjore në kundërshtim me Ligjin Themelor, 

ose kur dispozita e tillë ligjore hyn në fuqi, të drejtat janë shkelur drejtpërdrejt pa 
vendim gjyqësor dhe

b)  nuk ekziston asnjë procedurë për marrjen e mjetit juridik të hartuar për të ndrequr 
shkeljen, ose kërkuesi ka shfrytëzuar tashmë mundësitë për marrjen e mjeteve 
juridike.

(3) ...
Seksioni 27

Në pajtim me nenin 24 (2) d) të Ligjit Themelor, personat ose organizatat e prekura 
nga vendimet gjyqësore në kundërshtim me Ligjin Themelor mund të paraqesin ankesë 
kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese nëse vendimi i marrë në lidhje me meritat  e 
çështjes ose vendimin tjetër që përfundon procedurat gjyqësore
a)  shkel të drejtat e tyre të përcaktuara në Ligjin Themelor, dhe
b) mundësitë e marrjes së mjetit juridik tashmë janë shteruar nga kërkuesi ose nuk ka 

mundësi për marrjen e mjetit juridik “.
31. Neni 30 (4) i Aktit të Gjykatës Kushtetuese parashikon:
“Asnjë procedurë gjyqësore kushtetuese nuk mund të fillojë më shumë se 180 ditë 

pas njoftimit të vendimit, shkeljes të së drejtës së garantuar me Ligjin Themelor dhe  
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në rastet e përcaktuara në nenin 26 (2), hyrjen në fuqi të rregullores ligjore që është në 
kundërshtim me Ligjin Themelor”. 

E. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 3206/2013 (XI.18) AB  i datës 4 nëntor 2013

32. Z. E.N., një deputet i partisë opozitare Jobbik, paraqiti një ankesë kushtetuese sipas nenit 
26 (2) të Aktit të Gjykatës Kushtetuese kundër një sërë dispozitash të Ligjit të Kuvendit. 
Ai pretendoi se dispozitat e kontestuara kufizuan padrejtësisht lirinë e shprehjes së 
deputetëve dhe nuk parashikonin një zgjidhje ligjore kundër vendimeve të Parlamentit. 
Gjykata Kushtetuese shqyrtoi kushtetutshmërinë e neneve 50 (1) dhe 52 (2) (a) të Aktit 
Parlamentar dhe deklaroi pjesën e mbetur të ankesës si të papranueshme.583

33.  Kur shqyrtoi kushtetutshmërinë e nenit 52 (2) (a)584, Gjykata Kushtetuese vuri në dukje 
se liria e fjalës parlamentare përbënte një element të rëndësishëm të lirisë së shprehjes, 
të mbrojtur nga Neni IX (1) i Ligjit Themelor. Parlamenti, si forumi vendimmarrës për 
çështjet me rëndësi të drejtpërdrejtë për jetën e kombit, ishte me rëndësi të veçantë 
për realizimin e lirisë së shprehjes. Gjykata Kushtetuese vuri në dukje se, në lidhje 
me lirinë e shprehjes së deputetëve duhej bërë dallimi midis lirisë së shprehjes, si e 
tillë dhe formës apo mënyrës në të cilën kjo shprehje ishte komunikuar. Në këtë 
drejtim, Parlamenti ka pasur të drejtë të miratojë rregulla që garantojnë dinjitetin dhe 
funksionimin e pandërprerë.

34.  Sipas nenit 5 (7) të Ligjit Themelor, Kryetari i Kuvendit  ushtron  kompetencat policore 
dhe disiplinore siç parashihet me Rregulloren e Kuvendit për të siguruar funksionimin 
e pa çrregulluar  të Parlamentit dhe për të ruajtur dinjitetin e tij. Në këtë mënyrë, Ligji 
Themelor krijoi bazën kushtetuese për zbatimin e ligjit parlamentar, i cili në mënyrë 
të pashmangshme kufizoi të drejtat e deputetëve, duke përfshirë të drejtën e tyre për 
lirinë e shprehjes. Më tej, Gjykata Kushtetuese iu referua autonomisë së Parlamentit, 
e cila ishte e mbrojtur me Ligjin Themelor. Sipas mendimit të Gjykatës Kushtetuese, 
funksionimi efektiv i Parlamentit dhe ruajtja e autoritetit dhe dinjitetit të tij mund të 
përfaqësojnë kufizime kushtetuese të justifikuara për të drejtën e deputetëve për lirinë e 
shprehjes.

35.  Gjykata Kushtetuese vuri në dukje se një reduktim i shpërblimit të deputetëve dhe 
përjashtimi i tyre nga puna e Parlamentit ishin sanksionet më të ashpra disiplinore, por 
nuk ishin të padëgjuara historikisht apo ndërkombëtarisht. Ajo konstatoi se rregulli që 
përfshihet në nenin 52 (2) (a) të Ligjit të Kuvendit nuk mund të konsiderohej si një 
kufizim jo proporcional në të drejtën e lirisë së shprehjes.

36.  Gjykata Kushtetuese,  gjithashtu,  shqyrtoi aspektin procedural të nenit 52 (2) (a)  i cili, 
ishte i ngjashëm me sjelljen e renditur në nenin 48 (3), rregullonte rastet më të rënda 
të shprehjes “ofenduese”. Ajo konstatoi se nëse një shprehje e tillë është përdorur (në 
krahasim me shprehjet “ofenduese ose të pahijshme” të përmendura në nenin 48 (1)) 
ose ka shkaktuar çrregullime serioze, mundësia e zbatimit të sanksioneve më të ashpra 
disiplinore, madje edhe pa lëshuar një thirrje për të porositur ose një paralajmërim, 
nuk mund të konsiderohej antikushtetuese. Gjykata Kushtetuese vuri në dukje se, në 

583   Në lidhje me nenin 50 (1) të Aktit të Parlamentit, Gjykata Kushtetuese gjeti se përdorimi i dhunës fizike, duke 
kërcënuar me dhunë  fizike ose duke u bërë thirrje të tjerëve të përdorin dhunën fizike, nuk janë mbrojtur nën lirinë 
e shprehjes. Veprime të tilla kërcënuan të drejtat e të tjerëve (sidomos anëtarët e tjerë të parlamentit) dhe kufizuan 
ushtrimin e të drejtave të tyre themelore, duke përfshirë të drejtën e lirisë së shprehjes.
584   Në bazë të nenit 52 (2) (a), nëse gjatë një mbledhjeje të komitetit një anëtar i parlamentit përdor një shprehje fyese 
ndaj dinjitetit të Parlamentit ose një personi të tretë ose një grupi, në veçanti komunitetit kombëtar, etnik, racor ose 
fetar, ose shprehja fyese e përdorur seriozisht ndërpret rendin e debatit, komisioni mund të propozojë përjashtimin e 
anëtarit për pjesën e mbetur të takimit ose zvogëlimin e ndihmës së tij / saj.
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raste të tilla nuk mund të pritej apo ndonjëherë edhe të parashihej që një deputet të 
paralajmërohej paraprakisht për pasojat.

37.  Së dyti, Gjykata Kushtetuese shqyrtoi argumentin se seksionet e kundërshtuara të Aktit 
të Kuvendit nuk parashikonin një zgjidhje ligjore kundër vendimeve disiplinore. Ajo 
vuri në dukje se,  neni XXVIII (7) i Ligjit Themelor themeloi të drejtën e një mjeti 
juridik kundër vendimeve të një organi gjyqësor, të administratës shtetërore ose të një 
organi administrativ. Megjithatë, meqë vendimet disiplinore të Parlamentit nuk binin në 
ndonjë nga kategoritë e mësipërme, mungesa e një mjeti juridik kundër tyre nuk ishte 
antikushtetuese  në vetvete. Përveç kësaj, nga këndvështrimi historik dhe krahasues, 
kompetencat disiplinore në lidhje me deputetët ishin pjesë e autonomisë së Parlamentit. 
Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata Kushtetuese gjeti se, fuqia disiplinore e 
Kuvendit kishte të bënte me funksionimin e brendshëm të Parlamentit dhe si të tillë 
sjelljen e anëtarëve të parlamentit në ushtrimin e mandatit të tyre. Kështu, asnjë detyrim 
për të siguruar një zgjidhje kundër këtyre vendimeve nuk mund të rrjedh nga neni 
XXVIII (7) i Ligjit Themelor.

38. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese shprehu një mendim të kundërt, i cili u bashkua me dy 
gjyqtarë të tjerë. 585Ai konsideroi se, e drejta për lirinë e fjalës së deputetëve nuk e kishte 
origjinën nga liria e shprehjes, pasi kjo liri ishte një e drejtë themelore e qytetarëve 
ndaj shtetit. Baza e lirisë së fjalës së deputetëve ishte e drejta e anëtarëve të parlamentit 
për një mandat të lirë të parashikuar në Ligjin Themelor. Megjithatë, ai gjeti që, nëse 
rregulloret e kufizojnë ushtrimin e lirisë së fjalës, ishte e arsyeshme të kërkohej  edhe 
një shkelje e lirisë së shprehjes. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese vuri në dukje se, Ligji 
Themelor krijoi bazën për fuqinë e Parlamentit për të vendosur sanksione në interes të 
funksionimit të pakundërshtueshëm të Parlamentit. Megjithatë, kjo nuk do të thoshte 
se, e drejta e Parlamentit për të krijuar rregullat e veta  lejoi që të shpërfillej  elementi 
thelbësor i  së drejtës për lirinë e shprehjes. Presidenti i Gjykatës Kushtetuese gjeti se, 
kualifikimi i një shprehjeje si ofenduese ose ofensive që shkaktoi çrregullime serioze dhe 
përjashtimi i një anëtari të parlamentit mund të konsiderohej proporcional vetëm nëse 
u parapri nga një thirrje për urdhër dhe një paralajmërim për pasojat ligjore. Aktualisht 
ky nuk ishte rasti as në mbledhjet e komisioneve (neni 52 (2) (a)) ose në seancat plenare 
(neni 48 (3)).

F. Vendimi  i Gjykatës Kushtetuese nr. 3207/2013 (XI.18) AB  i datës 4 nëntor 2013

39.  I njëjti pretendues, Z. E.N., paraqiti një ankesë kushtetuese kundër nenit 48 (3) - (4) 
dhe 48 (7) të Ligjit të Kuvendit. Në vendimin e saj të datës 4 nëntor 2013, Gjykata 
Kushtetuese hodhi poshtë ankesën e tij kushtetuese në lidhje me nenin 48 (3)586 dhe 
deklaroi pjesën e mbetur të ankesës si të papranueshme.

40. Gjatë shqyrtimit të nenit 48 (3), Gjykata Kushtetuese vuri në dukje se kur ndërhyri në 
Parlament, deputeti nuk shprehu pikëpamjet e tij ose të saja  si “individ privat”, por si 
anëtar i parlamentit, domethënë anëtar i organit  përfaqësues suprem i  vendit. Duke 
pasur parasysh këtë cilësi të një përfaqësuesi, kufijtë e shprehjes ishin të ndryshme nga 
ato që kishin të bënin me individët privatë: për shkak të imunitetit të deputetit, këto 
kufizime ishin më të gjera nga njëra anë dhe  duke pasur parasysh rregullat disiplinore 
parlamentare, më të ngushta nga ana tjetër. Një pjesë e shprehjeve të deputetëve, u 

585   Rasti është dëgjuar nga pesëmbëdhjetë gjyqtarë. Një gjyqtar shprehu një opinion konkret dhe gjashtë gjyqtarë u 
përçmuan.
586   Teksti i nenit 48 (3) të Aktit të Kuvendit është dhënë në paragrafin 26 më lart.
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drejtuan  nga rregullat disiplinore parlamentare, pikërisht,  për shkak të imunitetit të 
largët që deputetët gëzonin në aktivitetet e tyre parlamentare. Prandaj, ishte e justifikuar, 
që Kryetari të ketë prerogativa në raste të tilla në mënyrë,  që të jetë në gjendje të 
parandalojë abuzimet e të drejtës së lirisë së shprehjes nga deputetët. Për më tepër, 
Gjykata Kushtetuese vuri në dukje se, e drejta për të folur në Kuvend nuk ishte vetëm 
një e drejtë personale që i përket një deputeti; ishte gjithashtu një element themelor i 
debatit parlamentar ,i cili duhej të rregullohej nga perspektiva e funksionimit efektiv të 
Parlamentit.

41. Gjykata Kushtetuese gjeti se,  arsyetimi pas rregullimit të të drejtës së deputetëve për të 
folur ishte të siguronte një ekuilibër të duhur midis të drejtave të deputetëve individualë 
dhe garantimit të një veprimtarie parlamentare efektive. Ajo vlerësoi se, neni 48 (3) 
i Aktit të Parlamentit nuk kufizoi në mënyrë jo proporcionale lirinë kushtetuese të 
shprehjes, pasi rregullonte rastet më ekstreme që binin në kompetencat disiplinore të 
Parlamentit. Kjo dispozitë, së bashku me nën seksionet e mëparshme të atij seksioni, 
reflektoi në mënyrë adekuate parimin e zbatimit gradual të sanksioneve (aq më e ashpër 
është shkelja disiplinore, aq më e ashpër është sanksioni që mund të zbatohet).

III. DOKUMENTET PËRMBLEDHËSE  TË KËSHILLIT TË EVROPËS

A. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës

42. Neni 28 i Statutit të Këshillit të Evropës parashikon, për aq sa është e përshtatshme:
“a.  Asambleja Parlamentare e Kuvendit do të miratojë rregullat e saj  të procedurës 

dhe do të zgjedhë nga anëtarët e saj  Kryetarin, i cili do të mbetet në detyrë deri në 
seancën e radhës.

b.  Kryetari do të kontrollojë procedurat, por nuk do të marrë pjesë në debat apo në 
votim”.

43.  Rregulli 22 i Rregullores së Punës së Kuvendit (Rezoluta 1202 (1999) i  miratuar më 
4 nëntor 1999) me modifikimet e mëvonshme të Rregullores së Procedurës lidhur me 
mbajtjen e rendit thotë:
“22.1. Kryetari i Kuvendit  do të kërkojë që të urdhërojë çdo anëtar  të Kuvendit i cili 

shkakton shqetësim gjatë procedurës.
22.2. Nëse vepra përsëritet, Kryetari përsëri e urdhëron anëtarin  dhe kjo regjistrohet në 

raportin e debateve.
22.3. Në rast të shkeljes së mëtejshme, Kryetari do ta drejtojë anëtarin  për të rifituar 

vendin e tij ose të saj  ose mund ta përjashtojë atë nga dhoma për pjesën e mbetur 
të seancës.

22.4. Në raste serioze, Kryetari mund t’i propozojë Kuvendit një mocion të censurës, që 
do të përfshijë përjashtimin e menjëhershëm nga Dhoma për dy deri në pesë ditë 
pune. Anëtari, mbi të cilin propozohet një propozim i censurës, ka të drejtën e fjalës  
për një periudhë maksimale prej dy minutash para se të vendos Kuvendi.

22.5. Votimi mbi një mocion të censurës do të merret pa debat.
22.6. Fjalët ose shprehjet që fyejnë dinjitetin njerëzor, minojnë të drejtën për respektimin 

e jetës private ose që mund të paragjykojnë debatin e rregullt, mund të mos përdoren. 
Kryetari mund të urdhërojë që këto fjalë të goditen  nga raporti i debateve. Ai ose 
ajo mund të goditet  në mënyrë të ngjashme nga fjalët e raportit të folura nga një 
anëtar që nuk thirret nga ai ose ajo. Raporti i debateve do të regjistrojë çdo vendim 
të tillë. “
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44.  Tekstet plotësuese të Rregullores së Procedurës  së Kuvendit në lidhje me debatet e 
Kuvendit (të ndryshuara) parashikojnë si më poshtë:

“viii. – Sjellja  e anëtarëve të Asamblesë Parlamentare gjatë debateve të Kuvendit 
(rregulli 22 i Rregullores së Procedurës) 
1.  Në pajtim me Rregullat 20.1. dhe 22 të Rregullores së Procedurës , Kryetari i 

Kuvendit mban rendin dhe dekorin dhe siguron që debatet të zhvillohen në mënyrë 
civile dhe të rregullt, në përputhje me rregullat dhe praktikat në fuqi.

2.  Anëtarët e Asamblesë Parlamentare sillen në mënyrë të sjellshme dhe të 
respektueshme ndaj njëri-tjetrit dhe ndaj Kryetarit të Kuvendit ose cilitdo person 
tjetër që kryeson. Ata duhet të përmbahen nga çdo veprim që mund të pengojë 
procedurat. Kjo dispozitë zbatohet mutatis mutandis për takimet e Byrosë dhe të 
komisioneve.

3. Në lidhje me disiplinën e anëtarëve të Kuvendit dhe respektimin e rregullave të 
sjelljes, zbatohen paragrafët 17-21 të kodit të mirësjelljes për anëtarët e Asamblesë 
Parlamentare. “

45.  Në Rezolutën e saj të vitit 1965 (2013) mbi Disiplinën e Anëtarëve të Asamblesë 
Parlamentare, Kuvendi ka deklaruar si në vijim:
“1.  Asambleja Parlamentare riafirmon angazhimin e saj për të drejtën e lirisë së 

shprehjes, e cila është privilegji më i rëndësishëm parlamentar dhe një parakusht 
thelbësor për pavarësinë e përfaqësuesve të zgjedhur të popullit. Ekzistojnë mënyra 
të ndryshme për të shprehur qëndrimin e vet në kontekstin e një debati politik, duke 
përfshirë shfaqjen e simboleve ose logos ose veshja  me një veshje apo kostum të 
veçantë, të cilat mbrohen nga e drejta për lirinë e shprehjes. Sidoqoftë, kushdo që 
ushtron lirinë e shprehjes ka gjithashtu detyra dhe përgjegjësi, qëllimi i të cilit do 
të varet nga situata dhe mjetet e përdorura “.

46.   Në të njëjtën rezolutë, Kuvendi vuri në dukje se kishte të drejtë, sipas nenit 28 të Statutit 
të Këshillit të Evropës, të miratojë rregullat e veta dhe të administrojë çështjet e tij  të 
brendshme; dhe se kishte të drejtën të disiplinonte anëtarët e tij për sjellje të pahijshme 
dhe fuqinë për të shqiptuar dënime për çdo ndërhyrje në rregullat e tij  (paragrafi 5).

47.  Në Rezolutën e tij 1601 (2008) mbi Udhëzimet Procedurale për të Drejtat dhe 
Përgjegjësitë e Opozitës në një Parlament Demokratik, Kuvendi vuri në dukje:
“5. Duke i dhënë opozitës parlamentare një status sipas të cilit ajo  ka të drejtën e të 

drejtave në  kontributin  në efektivitetin e një demokracie përfaqësuese dhe respektin 
për pluralizmin politik dhe në këtë mënyrë në mbështetjen e qytetarëve dhe besimin 
në funksionimin e mirë të institucioneve. Krijimi i një kuadri të drejtë ligjor dhe 
procedurial dhe kushteve materiale që u mundësojnë pakicave parlamentare që të 
përmbushë rolin e saj, është parakusht për funksionimin e mirë të demokracisë 
përfaqësuese. Anëtarët e opozitës duhet të jenë në gjendje të ushtrojnë mandatin 
e tyre në mënyrë të plotë dhe nën të paktën në  të njëjtat kushte si ato anëtarë të 
parlamentit që mbështesin qeverinë; ata do të marrin pjesë në mënyrë aktive dhe 
efektive në aktivitetet e Parlamentit dhe do të gëzojnë të njëjtat të drejta. Trajtimi 
i barabartë i anëtarëve të parlamentit duhet të sigurohet në të gjitha aktivitetet dhe 
privilegjet e tyre “.

B. Komisioni Evropian për Demokraci përmes Ligjit (Komisioni i Venecias)

48.  Në Raportin e tij mbi Rolin e Opozitës në Parlamentin Demokratik (Studimi Nr. 
497/2008),587 Komisioni i Venecias vuri në dukje, ndër të tjera:

587   Miratuar nga Komisioni i Venecias në Sesionin Plenar të 84  (Venecia, 15-16 tetor 2010).
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“88. Si parim i përgjithshëm, rregullat themelore mbi opozitën parlamentare dhe 
të drejtat e pakicave duhet të rregullohen në një formë që shumica nuk mund ti 
transformojë  ose të ndryshojë sipas gjykimit të saj, të paktën jo pa vonesa. ...

...
147. Një detyrim themelor i opozitës politike është të kryejë funksionet e veta brenda 

kuadrit të ligjit, duke përfshirë kushtetutën kombëtare, ligjin e zakonshëm civil 
dhe penal dhe rregullat parlamentare të procedurës. Partitë e opozitës mund të 
përkrahin ndryshime në ligj, por përderisa ato nuk miratohen, ata janë të detyruar 
të respektojnë ligjin, si të gjithë të tjerët. Në varësi të ndryshimeve të imunitetit 
parlamentar, opozita mund të mbajë përgjegjësi për çdo veprim të paligjshëm, 
si çdo organizatë tjetër dhe individ. Shumica e parlamenteve gjithashtu kanë 
sanksione të brendshme disiplinore për grupet partiake dhe deputetët që thyejnë 
rregullat e procedurës, dhe kjo është e përshtatshme për sa kohë që ato justifikohen 
dhe proporcionalisht. ...

...
149. Në një demokraci parlamentare që funksionon mirë ekziston një ekuilibër mes 

shumicës dhe pakicës, e cila krijon një formë bashkëveprimi që siguron një qeverisje 
efektive, demokratike dhe legjitime. Kjo nuk mund të merret si e mirëqenë  dhe ka 
shumë vende edhe brenda Evropës që paraqesin një pamje të ndryshme. ...

153. Në Kodin e Praktikës së Mirë të vitit 2009 në Fushën e Partive Politike, Komisioni 
i Venecias vuri në dukje ekuilibrin midis të drejtave dhe përgjegjësive të partive 
opozitare:

53. [...] Funksioni i opozitës nënkupton kontroll të rreptë, shqyrtim  dhe kontroll mbi 
autoritetet dhe sjelljes së zyrtarëve dhe politikanëve . Megjithatë, qeverisja e mirë 
këshillon që partitë në opozitë (si dhe partitë në pushtet) duhet të përmbahen nga 
praktikat që mund të dëmtojnë debatin demokratik dhe që në fund të fundit mund 
të minojnë besimin e qytetarëve në politikanët dhe partitë “.

49. Në Raportin e tij mbi Fushën dhe Ngritjen e Imuniteteve Parlamentare (Studimi Nr. 
714/2013),588 Komisioni i Venecias vuri në dukje ndër të tjera:

“55. Rregullat mbi mos-përgjegjësinë duhet të dallohen nga rregullat mbi masat 
e brendshme disiplinore brenda vetë parlamentit, të cilat janë të një natyre 
të ndryshme dhe të cilat zakonisht nuk përfshihen në konceptin e imunitetit 
parlamentar. Shumica e parlamenteve kanë rregulla të brendshme të procedurës 
ose kodet e sjelljes (rregullat e shtëpisë) sipas të cilave anëtarët mund të heshtin 
ose të sanksionohen në mënyrë disiplinore  për forma të caktuara të vërejtjeve ose 
sjelljeve, megjithëse natyra e sanksioneve të tilla ndryshon shumë, nga thirrja në 
urdhër ose kufizimi i  shkurtimit të kohës së fjalës për reduktimin e shpërblimit, 
përjashtimin e përkohshëm ose në disa raste edhe sanksionet më strikte të një 
natyre më penale. ...

...
100. Komisioni i Venecias vëren se edhe nëse anëtarët e parlamentit mbrohen nga 

veprimet e jashtme ligjore për mendimet dhe vërejtjet e tyre, ato ende mund të 
jenë subjekt i sanksioneve të brendshme disiplinore nga vetë parlamenti. Kjo është 
kështu në shumicën e parlamenteve kombëtare dhe është e ligjshme për aq kohë 
sa sanksionet janë relevante dhe proporcionale dhe nuk keqpërdoren nga shumica 
parlamentare për të shkelur të drejtat dhe liritë e kundërshtarëve politikë “.

588   Miratuar nga Komisioni i Venecias në seancën e 98-të plenare (Venecia, 21-22 mars 2014).
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IV. DOKUMENTET E PËRSHTATSHME TË BASHKIMIT EVROPIAN

A. Rregullorja e Procedurës  së Parlamentit Evropian

50.  Rregulla 11 §§ 2 dhe 3 të Rregullores së Procedurës  së Parlamentit Evropian (mandati 
i 8-të parlamentar, shtator 2015) parashikojnë si më poshtë:
“2.  Sjellja e anëtarëve karakterizohet me respekt të ndërsjellë, bazohet në vlerat dhe 

parimet e përcaktuara në tekstet themelore në të cilat është themeluar Bashkimi 
Evropian, respektojnë dinjitetin e Parlamentit dhe nuk rrezikojnë zhvillimin e mirë 
të veprimtarisë parlamentare ose pengojnë paqen dhe qetësinë  e cilitdo ambient  
të Parlamentit. Anëtarët duhet të respektojnë rregullat e Parlamentit për trajtimin 
e informacionit konfidencial. Mosrespektimi i këtyre standardeve dhe rregullave 
mund të çojë në zbatimin e masave në pajtim me Rregullat 165, 166 dhe 167.

3.  Zbatimi i këtij Rregulli  nuk do të ndikojë në asnjë mënyrë nga gjallëria e debateve 
parlamentare dhe as nuk do të dëmtojë lirinë e fjalës së anëtarëve. Ai do të bazohet 
në respektimin e plotë të të drejtave të anëtarëve, siç përcaktohet në ligjin primar 
dhe Statutin për Anëtarët. Ai do të bazohet në parimin e transparencës dhe do të 
ndërmerret në mënyrë që dispozitat përkatëse të bëhen të qarta për anëtarët, të cilët 
do të informohen individualisht për të drejtat dhe detyrimet e tyre. “

51.  Kapitulli IV mbi Masat që duhet të ndërmerren në rast të mospërputhjes me standardet 
e sjelljes së anëtarëve përcakton sanksionet përkatëse disiplinore që janë të zbatueshme 
për deputetët për sjelljen e tyre në parlament. Dispozitat përkatëse lexojnë si në vijim:
Rregulli 165 Masat e menjëhershme
“1.  Kryetari do të thërrasë për të urdhëruar çdo Anëtar i cili pengon zhvillimin e qetë 

të procedurës ose sjellja e të cilit nuk zbaton dispozitat përkatëse të Rregullës 11.
2.  Nëse vepra përsëritet, Kryetari përsëri do ta thërrasë anëtarin për ta  urdhëruar, dhe 

fakti do të regjistrohet në procesverbal.
3.  Nëse vazhdon trazirat ose nëse është kryer një shkelje e mëtejshme, anëtarit  mund 

ti mohohet e drejta për të folur dhe mund të përjashtohet nga Dhoma e Kuvendit 
për pjesën e mbetur të seancës. Kryetari  mund të përdorë gjithashtu,  masën tjetër  
menjëherë dhe pa një thirrje të dytë për të urdhëruar në rastet e një serioziteti të 
jashtëzakonshëm. Sekretari i Përgjithshëm, pa vonesë, do të kujdeset që masa të 
tilla disiplinore të kryhen me ndihmën e shoqëruesve  dhe, nëse është e nevojshme, 
të Shërbimit të Sigurisë së Parlamentit.

4.  Nëse shqetësimet kërcënojnë të pengojnë zhvillimin e Kuvendit, Kryetari  mbyll 
ose pezullon seancën për një periudhë të caktuar për të rivendosur rendin. Nëse 
Kryetari  nuk mund të dëgjohet, ai duhet të largohet nga foltorja e kuvendit ; kjo do 
të ketë efektin e pezullimit të seancës. Kryetari do të rishqyrtojë seancën.

5. Kompetencat e parashikuara në paragrafët 1 deri 4 do të jepen, mutatis mutandis, 
në kryesuesit e organeve, komisioneve dhe delegacioneve siç parashikohet në 
Rregulloren e Procedurës. 

6. Kur është e përshtatshme dhe duke pasur parasysh seriozitetin e shkeljes së 
standardeve të sjelljes së anëtarëve, anëtari i Kryesuesit, jo më vonë se në seancën 
e ardhshme apo mbledhjen e ardhshme të trupit, komitetit ose delegacionit në fjalë, 
kërkon nga Kryetari  që të zbatojë Rregullin 166. “

Rregulla 166 Dënimet
“1.  Në rastet jashtëzakonisht serioze të çrregullimit ose ndërprerjes së Parlamentit në 

kundërshtim me parimet e përcaktuara në Rregullën 11, Kryetari, pas dëgjimit të 
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deputetit në fjalë, miraton një vendim të arsyetuar që përcakton dënimin përkatës, 
të cilin ai do t’ia  njoftojë anëtarit përkatës dhe për zyrtarët kryesorë të organeve, 
komiteteve dhe delegacioneve në të cilat shërben Anëtari, përpara se të shpallet në 
seancë plenare.

2.  Kur vlerëson sjelljen e vëzhguar, duhet të merret parasysh natyra e jashtëzakonshme, 
e përsëritur ose e përhershme dhe e seriozitetit të saj, në bazë të udhëzimeve të 
bashkëngjitura në këto rregulla të procedurës.

3.  Ndëshkimi mund të përbëhet nga një ose më shumë nga masat e mëposhtme:
(a)  një vërejtje;

(b)  konfiskimi i të drejtës për kompensim ditor të jetesës për një periudhë prej dy 
deri në dhjetë ditë;

(c)  pa cenuar të drejtën për të votuar në seancë plenare dhe duke nënshtruar në këtë 
rast respektimin e rreptë të standardeve të sjelljes së anëtarëve, pezullimin e 
përkohshëm nga pjesëmarrja në të gjitha ose disa nga aktivitetet e Parlamentit 
për një periudhë prej dy dhe dhjetë ditë rresht në të cilën mblidhet  Parlamenti 
ose ndonjë prej organeve, komiteteve ose delegacioneve të tij;

(d)  dorëzimin në Konferencën e Presidentëve, në përputhje me rregullën 21, të 
një propozimi për pezullimin ose heqjen e anëtarit nga një ose më shumë tituj 
të mbajtura nga deputeti në parlament “. 

                                      Rregulli 167 Procedurat e ankesave të brendshme
“Anëtari në fjalë mund të paraqesë një ankim të brendshëm në Byro brenda  dy 

javëve  pas njoftimit të dënimit të imponuar nga Kryetari . Një ankesë e tillë do të ketë 
efektin e pezullimit të zbatimit të atij dënimi. Byroja, jo më vonë se katër javë pas 
paraqitjes së ankesës, anulon, konfirmon ose zvogëlon dënimin e imponuar  pa cenuar të 
drejtat e jashtme të apelit të hapur  për anëtarin përkatës. Nëse Byroja nuk merr vendim 
brenda afatit të caktuar, ndëshkimi shpallet i pavlefshëm. “

52. Shtojca XV (Udhëzimet për interpretimin e standardeve të sjelljes së deputetëve) në 
Rregulloren e Procedurës  së Parlamentit Evropian lexohet për aq sa është e përshtatshme:
“1.  Duhet të bëhet një dallim midis veprimeve vizuale, të cilat mund të tolerohen me 

kusht që ato të mos jenë ofenduese dhe / ose shpifëse, të mbeten brenda kufijve të 
arsyeshëm dhe të mos çojnë në konflikte dhe ato që në mënyrë aktive të pengojnë 
çfarëdo aktiviteti parlamentar “.

53.  Një kërkesë për anulimin, ndër të tjera, lidhur me vendosjen ndaj deputetit për 
konfiskimin e të drejtës për kompensim ditor për dhjetë ditë u soll para Gjykatës së 
Përgjithshme të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. Më 5 shtator 2012 gjykata e hodhi 
poshtë veprimin, ndër të tjera, sepse ishte dorëzuar jashtë afatit.589

B. Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian

54. Neni 41 § 1 i Kartës thotë:
“1.  Çdo person ka të drejtë që çështjet e tija  ose të saja të trajtohen në mënyrë të 

paanshme, të drejtë dhe brenda një kohe të arsyeshme nga institucionet dhe organet 
e Bashkimit “.

Neni 41 § 2 (a) parashikon:
“2.  Kjo e drejtë përfshin:

(a)  të drejtën e çdo personi për t’u dëgjuar, para se të merret ndonjë masë 
individuale që do ta prekë atë  ... “

589   Rasti i T-564/11 Nigel Paul Farage kundër Parlamentit Evropian dhe Jerzy Buzek.
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55. Gjykata e Drejtësisë e BE-së vlerësoi se e drejta për t’u dëgjuar i garanton çdo personi 
mundësinë për të bërë të njohur pikëpamjet e tij në mënyrë efektive gjatë një procedure 
administrative dhe para miratimit të ndonjë vendimi që mund të ndikojë negativisht në 
interesat e tij (rasti C-277 / 11, M.M., 22 nëntor 2012, § 87, referencat në jurisprudencën 
e përjashtuar); shih gjithashtu rastet e bashkuara C 129/13 dhe C 130/13, Kamino 
International Logistics, 3 korrik 2014; dhe rasti C 166/13, Mukarubega, 5 nëntor 2014).

V. MATERIALE LIGJORE KRAHASUESE

56.  Gjykata bëri një studim krahasues ligjor mbi masat disiplinore të zbatueshme për anëtarët 
e parlamentit për sjellje të çrregullt në Parlament në ligjin e dyzet e katër të dyzet e shtatë 
Shteteve Anëtare të Këshillit të Evropës.590 Të gjithë shtetet anëtare të anketuara kanë 
vendosur rregulla të tilla në Rregulloren e Procedurës  / Urdhëresave të Përkohshme të 
Parlamentit dhe / ose një statut të veçantë. Në disa shtete anëtare, Kushtetuta autorizon 
në mënyrë eksplicite Parlamentin të vendosë rregullat e tij të procedurës dhe të sigurojë 
respektimin e tyre. Për shembull, në Gjermani, sipas Rregullores së Procedurës 
së Bundestagut, Kryetari i Bundestagut, ndër të tjera, ka fuqinë për të emëruar dhe 
thirrur për të urdhëruar deputetët që kryejnë një shkelje të rendit ose nuk respektojnë 
dinjitetin e Bundestagut (Rregulla 36). Rregullat 37 dhe 38 e të njëjtës Rregullore të 
Procedurës  përcaktojnë sanksione në rastin e një të mituri ose një “shkelje të rëndë të 
rendit ose dinjitetit të Bundestagut”. Në Holandë, sipas Rregullores së Punës së Dhomës 
së Përfaqësuesve, Kryetari mund të marrë masa kundër një anëtari, i cili ndër të tjera 
“shkakton një shqetësim” (Rregullat 58 § 2 dhe 59).

57. Natyra dhe shtrirja e masave disiplinore të zbatueshme për deputetët dallojnë shumë nga 
një shtet në tjetrin. Këto masa disiplinore mund të grupohen në kategoritë e mëposhtme:
(1)  një thirrje për urdhër dhe / ose paralajmërim, që është masa më e zakonshme që 

ekziston në tridhjetë e tre shtete anëtare në  (Shqipëri, Armeni, Austri, Azerbajxhan, 
Belgjik, Bosnjë -Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Qipro, Francë, Gjeorgji, Gjermani, 
Greqi, Hungari, Itali, Letoni, Lihtenshtajn, Moldavi, Mali i Zi, Holandë, Norvegji, 
Poloni, Rumani, Rusi, Serbi, Slloveni, Spanjë, në  Ish Republikën Jugosllave të 
Maqedonisë, Turqi dhe Ukrainë);

(2)  refuzimi ose revokimi i së drejtës për të folur në njëzet e gjashtë shtete anëtare në ( 
Shqipëri, Armeni, Austria, Belgjikë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Danimarkë, 
Finlandë, Gjeorgji, Gjermani, Greqi, Hungari, Islandë, Letoni, Lihtenshtajn, 
Luksemburg). Moldavi, Holandë, Norvegji, Poloni (dhoma e ulët), Portugali, Rusi, 
Serbi, Spanjë, Suedi, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe Mbretërisë së 
Bashkuar);

(3)  sanksioni më i ashpër në shumicën e (njëzet e tetë)  shteteve anëtare të anketuara 
është përjashtimi i përkohshëm, i cili mund të shkojë nga përjashtimi nga pjesa 
e mbetur e seancës ( në Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, në  Republikën  Çeke, 
Gjeorgji, Greqi  Hungari, Mali i Zi, Norvegji, Poloni, Rumani, Serbi, Slloveni, 
Zvicra dhe Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë) me përjashtim nga një numër i 
seancave ose sesioneve parlamentare ( në Shqipëri, Armeni, Azerbajxhan, Belgjikë, 
Bullgari, Danimarkë, Finlandë, Gjermani, Itali, Letoni, Luksemburg, Moldavi 
dhe Turqi). Përjashtimi i një deputeti nga seanca domosdoshmërish përfshin 
pamundësinë e të folurit gjatë një debati.

58.  Llojet e tjera të masave disiplinore mund të përfshijnë: një falje (Republika Çeke dhe 
590   Sondazhi nuk mbulonte Andorrën, Monakon dhe San Marinon.
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Sllovakia), duke përmendur një anëtar (Irlandë, Maltë dhe Mbretërinë e Bashkuar) ose 
një qortim (për shembull Estonia, Italia dhe Turqia).

59.  Sa i përket formave të ndryshme të sanksioneve financiare që zbatohen për deputetët 
për sjellje të çrregullt, ato janë parashikuar në ligjin e tetëmbëdhjetë prej dyzet e katër 
shteteve anëtare të anketuara në (Shqipëri, në Republikën Çeke, Francë, Gjeorgji, 
Gjermani, Greqi, Hungari, Letoni, Lituani, Luksemburg, Moldavi, Mali i Zi, Rumani 
(Dhoma e Deputetëve), Poloni, Serbi, Spanjë (Kongresi i Deputetëve), Sllovaki dhe 
Mbretëri e Bashkuar)591. Në Gjermani (Bundestag), Gjeorgji, Hungari dhe Sllovaki 
ekzistojnë sanksione financiare si dënim në të drejtën e tij. Në katërmbëdhjetë të 
katërtat e shteteve anëtare të anketuara, vendosja e sanksioneve të caktuara disiplinore 
nënkupton, si një sanksion shtesë, një reduktim të pagës së deputetit për një periudhë 
të caktuar. Asnjë sanksion financiar nuk duket që  ekziston  në  njëzet e gjashtë shtetet 
e tjera anëtare. 

60.  Sa i përket autoritetit që mund të vendosë masa disiplinore në shtetet anëtare të anketuara, 
duket se para së gjithash, Kryetari i  Kuvendit duhet të ruajë disiplinën dhe rendin në 
Parlament. Në disa shtete anëtare kompetencat disiplinore ndahen midis Kryetarit të 
Kuvendit dhe Parlamentit ose një organi tjetër parlamentar (për shembull Byroja ose një 
komisioni përkatës).

61.  Sa i përket mjeteve të zbatueshme, njëzet e katër shtete anëtare nuk duket se sigurojnë një 
mjet juridik për të kundërshtuar masat disiplinore të vendosura ndaj deputetëve për sjellje 
të çrregullta në Parlament (Armenia, Austria, Azerbajxhani, Bosnja dhe Hercegovina, 
Estonia, Finlanda, Greqia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lihtenshtajni, Luksemburgu, 
Malta, Moldavia, Mali i Zi, Hollanda, Rusia, Serbia, Suedia, Ish Republika Jugosllave 
e Maqedonisë, Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar). Në katërmbëdhjetë shtetet anëtare 
të anketuara si në  (Belgjikë  (Senati), Bullgari, Kroaci, Gjeorgji, Gjermani, Lituani, 
Poloni, Portugali, Rumani, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Zvicër dhe Ukrainë) deputetët 
kanë në parim një zgjidhje për të kundërshtuar masa të caktuara disiplinore të imponuara 
për sjelljen e tyre të çrregullt në Parlament. Në shumicën e shteteve të lartpërmendura, 
mjeti juridik përbëhet nga një lloj procedure i  kundërshtimit të brendshëm. Në gjashtë 
shtete anëtare ( në Republikën Çeke, Gjermani, Lituani, Sllovaki, Spanjë dhe Ukrainë) 
një mjet juridik (një ankesë në Gjykatën Kushtetuese) është në dispozicion në parim 
kundër një mase disiplinore të vendosur ndaj një deputeti për sjelljen e tij në parlament 
si një shtesë ose si një alternativë ndaj mjeteve të brendshme. Në një numër shtetesh 
anëtare, deputetët gëzojnë masa mbrojtëse të caktuara procedurale, sidomos mundësinë 
për të dhënë shpjegime, kryesisht para, por nganjëherë edhe pas, vendosjes së masave 
disiplinore.

LIGJI

I. BASHKIMI I APLIKIMEVE

62.  Duke pasur parasysh rrethanat e tyre të ngjashme faktike dhe ligjore, Gjykata vendos që 
të dy kërkesat duhet të bashkohen sipas Rregullës 42 § 1 të Rregullores së Gjykatës.

591   Anketa nuk ka të bëjë me ndonjë sanksion financiar që mund të jetë i aplikueshëm për deputetët për moszbatimin 
e procedurave të ndryshme në Parlament.
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II. SHKELJE E NËNKUPTUAR E NENIT 10 TË KONVENTËS

63. Ankuesit u ankuan se vendimet për t’i gjobitur ata për sjelljen e tyre gjatë seancës 
parlamentare shkelin të drejtën e tyre për lirinë e shprehjes siç parashikohet në nenin 10 
të Konventës. Kjo dispozitë thotë si vijon:
“1.  Gjithkush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë duhet të përfshijë lirinë për 

të mbajtur mendime dhe për të marrë dhe dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrje 
nga autoritetet publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk i pengon Shtetet 
të kërkojnë licencimin e ndërmarrjeve të transmetimit, televizionit ose kinemasë.

2.  Ushtrimi i këtyre lirive, meqë ajo mban me vete detyrat dhe përgjegjësitë, mund 
t’u nënshtrohet formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose gjobave të tilla siç janë 
parashikuar me ligj dhe janë të domosdoshme në një shoqëri demokratike, në 
interes të sigurisë kombëtare, territoriale integritetit ose sigurisë  publike, për 
parandalimin e çrregullimeve ose krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, 
për mbrojtjen e reputacionit ose të drejtave të të tjerëve, për parandalimin e zbulimit 
të informacionit të marrë në besim ose për mbajtjen e autoritetit dhe paanshmërisë 
së gjyqësorit”.

A. Kundërshtimi paraprak i Qeverisë

64.  Qeveria kundërshtoi që ankuesit kishin dështuar në shterimin e  mjeteve  të brendshme 
juridike, siç kërkohet në nenin 35 § 1 të Konventës në lidhje me ankesën e tyre sipas 
nenit 10. Ata mund të kishin kundërshtuar dispozitat përkatëse të vetë Ligjit të Kuvendit 
me anë të një ankese kushtetuese.
1. Vendimet e Dhomës

65.  Dhoma vuri në dukje në të dy vendimet se një ankesë kushtetuese në lidhje me një 
çështje të ngjashme (“shprehje e rëndë fyese”, e rregulluar në nenin 48 (3) të Aktit 
Parlamentar) ishte hedhur poshtë nga Gjykata Kushtetuese (shih paragrafët 32- 41 më 
lart). Gjykata Kushtetuese arriti në përfundimin se kufizimet e këtij lloji ishin si të tilla 
në përputhje me Ligjin Themelor. Rrjedhimisht, aplikantët  nuk mund të paraqisnin 
një ankesë kushtetuese, e cila do të ishte e kotë. Në përfundim, Dhoma e hodhi poshtë 
kundërshtimin e Qeverisë.
2. Parashtresat e palëve
(a) Qeveria

66.  Qeveria kundërshtoi para Dhomës së Madhe që ankuesit nuk kishin shteruar mjetet e 
brendshme juridike në formën e një ankese kushtetuese të parashikuar në nenin 26 (2) të 
Aktit të Gjykatës Kushtetuese (“AGJK”).

67.  Ata parashtruan se, institucioni i ankesave kushtetuese, si mjet juridik për korrigjimin 
e shkeljeve së të drejtave kushtetuese, ishte miratuar nga Parlamenti i parë i zgjedhur 
në mënyrë demokratike, në të njëjtën kohë me themelimin e Gjykatës Kushtetuese. Në 
vitet e hershme të funksionimit, Gjykata Kushtetuese kishte konfirmuar këtë karakter 
të ankesave kushtetuese. Ajo kishte mbështetur të njëjtat parime pas hyrjes në fuqi 
të Ligjit Themelor dhe të Aktit të Gjykatës Kushtetuese të ri. Në vendimin e saj nr. 
3367/2012 (XII.15), Gjykata Kushtetuese kishte konfirmuar se në bazë të nenit 24 (2) të 
Ligjit Themelor, objektivi kryesor i një ankese kushtetuese ishte mbrojtja e të drejtave 
individuale subjektive dhe riparimi i dëmit të shkaktuar nga një rregullore ligjore, që 
ishte në kundërshtim me Ligjin Themelor. Gjykata Kushtetuese kishte trajtuar ankesat 
për shkeljen e të drejtave individuale përmes rezolutave të veçanta të Parlamentit, në disa 
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raste (për shembull vendimi 65/1992 (XII.17),në të cilin një deputet i parlamentit kishte 
kërkuar që Gjykata Kushtetuese të anulonte  një vendim për të pezulluar imunitetin e 
tij). Qeveria gjithashtu iu referua vendimeve të Gjykatës Kushtetuese nr. 3206/2013 dhe 
3207/2013.

68.  Qeveria pohoi se një ankesë kushtetuese sipas nenit 26 (2) të Aktit të Gjykatës Kushtetuese 
do të ishte pranuar për t’u shqyrtuar në bazë të meritave pasi ajo i plotësonte të gjitha 
kërkesat formale dhe thelbësore të përcaktuara në Aktin e Gjykatës Kushtetuese. Në 
veçanti, Gjykata Kushtetuese nuk e kishte shqyrtuar ende nenin 49 (4) të Aktit të 
Parlamentit, i cili ishte zbatuar në rastin e ankuesve.

69.  Qeveria argumentoi se, një ankesë kushtetuese sipas nenit 26 (2) të Aktit të Gjykatës 
Kushtetuese ishte një mjet efektiv, duke iu referuar, ndër të tjera, vendimeve të Gjykatës 
Kushtetuese nr. 3206/2013 dhe 3207/2013 të datës 4 nëntor 2013 (shih paragrafët 32-
41 më lart). Si rregull i përgjithshëm, vendimi i Gjykatës Kushtetuese për shpalljen e 
një rregullimi ligjor në kundërshtim me Ligjin Themelor, rezultoi që kjo rregullore të 
anulohej nga data e shpalljes së vendimit përkatës (neni 45 (1) i AGJK-së). Sidoqoftë, 
në situata të caktuara të përmendura në nenin 45 (4) të Aktit të Gjykatës Kushtetuese, 
Gjykata Kushtetuese mund deklarojë legjislacionin e kundërshtuar antikushtetues ex 
tunc. Në raste të tilla është kërkuar rivendosja e status quo ante.

Gjykata Kushtetuese e kishte ushtruar këtë mundësi në vendimin nr. 33/2012, të 16 
korrikut 2012, në të cilin  kishte gjetur dispozitat për moshën e pensionit të detyrueshëm 
të gjyqtarëve antikushtetues dhe shfuqizoi rregulloren përkatëse me efekt prapaveprues. 
Ky vendim hapi rrugën për një zgjidhje juridike dhe më pas tre gjyqtarët e  prekur nga 
legjislacioni antikushtetues që ishin  mbështetur në vendimin e Gjykatës Kushtetuese, 
arritën  kërkesën e tyre për rivendosje.

70.  Qeveria parashtroi se pasoja individuale mund të pasojnë nga një vendim ku deklarohet 
një rregullim ligjor në kundërshtim me Ligjin Themelor. Aktit i Gjykatës Kushtetuese 
nuk përmbante dispozita specifike në lidhje me pasojat individuale të një ankese 
kushtetuese sipas nenit 26 (2) të AGJK-së, por praktika tregoi se Gjykata Kushtetuese 
dha mjete juridike të përshtatura për karakteristikat e ankuesit kushtetues. Qeveria u 
mbështet në katër shembuj nga praktika e Gjykatës Kushtetuese: Rezoluta nr. 32/1990 
(XII.22) AB; Rezoluta nr. 22/1991 (IV.26) AB; Rezoluta nr. 34/1991 (VI.15) AB); dhe 
në veçanti, Rezoluta nr. 57/1991 (XI.8) AB, në të cilën Gjykata Kushtetuese kishte 
urdhëruar që emri i A.J. të rivendoset si babai i një fëmije në regjistrin e lindjeve. Ky 
rezolutë përcaktoi se, në raste individuale Gjykata Kushtetuese duhej të përcaktonte 
mënyrën e dhënies së mjetit juridik për dëmin edhe në mungesë të dispozitave ligjore që 
përshkruanin pasojat specifike juridike. Kështu, një ankesë e suksesshme kushtetuese në 
rastin e ankuesve mund të kishte çuar në anulimin e gjobave të vendosura  ndaj tyre ose 
u lejonte atyre të kërkonin që ato të anuloheshin.
(b) Aplikuesit

71.  Ankuesit parashtruan që Aktit i Gjykatës Kushtetuese i ri, i cili  kishte hyrë në fuqi 
më 1 janar 2012, krijoi procedura të reja para Gjykatës Kushtetuese. Rrjedhimisht, 
jurisprudenca e mëparshme e asaj gjykate nuk mund të ishte mbështetur në rastin e 
aplikantëve. AGJK-ja  e re paraqiti, ndër të tjera, tri lloje të ankesave kushtetuese. 
Procedurat e ankesave kushtetuese të rregulluara në nenet 26 (1) dhe 27 të AGJK-së  
nuk ishin të zbatueshme në rastin e ankuesve sepse ato mund të përdoreshin vetëm 
kundër një dispozite ligjore të aplikuar në procedurat gjyqësore ose kundër një vendimi 
gjyqësor të formës së prerë. E vetmja mënyrë e ankesës kushtetuese e cila mund të jetë e 
përshtatshme për rastin e aplikantëve ishte ajo e rregulluar në nenin 26 (2) të AGJK-së.
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72. Në dy vendime  (neni 3206/2013 dhe 3207/2013), Gjykata Kushtetuese kishte shqyrtuar 
një ankesë kushtetuese sipas nenit 26 (2) të AGJK-së kundër Aktit të Parlamentit. Ky 
ishte vendimi i parë, në të cilin Gjykata Kushtetuese kishte marrë ndonjëherë një ankesë 
kushtetuese në lidhje me ligjin disiplinor parlamentar. Gjykata Kushtetuese gjeti se, 
Akti i Parlamentit ishte në përputhje me Ligjin Themelor. Prandaj, sipas pikëpamjes 
së ankuesve, ankesa kushtetuese sipas nenit 26 (2) të AGJK-së ishte testuar në praktikë 
dhe nuk kishte ofruar as ndonjë zgjidhje teorike për shkeljen e të drejtës së lirisë së 
shprehjes.

73.  Ankuesit argumentuan se një ankesë kushtetuese sipas nenit 26 (2) nuk i plotësonte 
kërkesat e efektivitetit për një numër arsyesh. Ata përmendën, ndër të tjera, pragun e 
paqartë të parashikuar në nenin 29 të AGJK-së, përkatësisht se Gjykata Kushtetuese 
mund të dëgjonte ankesat kushtetuese vetëm nëse çështja ngrinte “çështje të së drejtës 
kushtetuese me rëndësi thelbësore”.

74.  Për më tepër, një ankesë kushtetuese sipas nenit 26 (2) të AGJK-së  ishte e paefektshme, 
veçanërisht në lidhje me karakterin e pamjaftueshëm korrigjues. Duke iu referuar 
vendimit  Szott-Medyńska kundër Polonisë (nr. 47414/99, 9 tetor 2003) lidhur me 
efektivitetin e ankesave kushtetuese polake, ankuesit pohuan se një ankesë e suksesshme 
kushtetuese sipas nenit 26 (2) nuk do të kishte çuar në anulimin e gjobave ose do të kishte  
hapur mundësinë e ngritjes së procedurës me qëllim që gjobat të anulohen. Edhe nëse 
një ankesë kushtetuese do të kishte qenë e suksesshme, ajo nuk do të kishte efekt më 
të madh se anulimi i dispozitave përkatëse të Aktit të Parlamentit. Aplikantët më tutje 
argumentuan se, ndryshe nga Kodi i Procedurave Penale, Civile dhe Administrative, 
Akti i Parlamentit ose Rregullorja e Kuvendit nuk përmbante asnjë rregullore lidhur 
me pasojat e gjetjes së antikushtetueshmërisë në kontekstin e sanksioneve disiplinore 
parlamentare. Nuk kishte as jurisprudencë për këtë qëllim. Prandaj, ishte thjesht një 
spekulim për të pohuar se do të ishte e mundur të fillonte një procedurë me qëllim që të 
sanksionoheshin sanksionet disiplinore të anuluara.
3. Vlerësimi i Gjykatës

75.  Dhoma e Madhe ka juridiksion të shqyrtojë kundërshtimin paraprak pasi  Qeveria 
më parë e parashtroi të njëjtin  kundërshtim para Dhomës me vërejtjet e tyre mbi 
pranueshmërinë e kërkesës (shih respektivisht paragrafët 32 dhe 30 të vendimeve  të 
Dhomës së 16 shtatorit 2014 në Karácsony dhe të tjerët k. Hungarisë nr. 42461/13 
dhe Szél dhe të tjerët k. Hungarisë, nr. 44357/13), në pajtim me rregullat 54 dhe 55 
të Rregullores së Gjykatës (shih, ndër të tjera, Gäfgen k.  Gjermanisë [GC] , numër 
22978/05  §141,GJEDNJ 2010 me referenca të mëtejshme).

76.  Gjykata, përsërit së pari se ,sipas nenit 35 § 1 mund të merret vetëm me  çështje pasi 
të jenë shteruar të gjitha mjetet juridike të brendshme. Aplikantët duhet t’u sigurojnë 
gjykatave vendase mundësinë, në parim, që synojnë t’u ofrohen Shteteve Kontraktuese, 
të parandalojnë ose të vënë në zbatim shkeljet e pretenduara kundër tyre. Ky rregull 
bazohet në supozimin se, ekziston një mjet efektiv në dispozicion në sistemin vendas në 
lidhje me shkeljen e supozuar. Mjetet e vetme që kërkohen nga Neni 35 § 1 janë ato që 
lidhen me shkeljen e pretenduar dhe janë në gjendje të korrigjojnë shkeljen e supozuar. 
Ekzistenca e mjeteve të tilla duhet të jetë mjaftueshmërisht e sigurt jo vetëm në teori, 
por edhe në praktikë, në mungesë të së cilës ata nuk kanë aksesin dhe efektivitetin 
e nevojshëm: ajo i përgjigjet Shtetit të paditur për të vërtetuar se këto kushte janë të 
kënaqshme (shih, Nr. 31333/06, § 107, 10 shtator 2010; Vučković dhe të tjerët kundër 
Serbisë (kundërshtimi paraprak) [GC], nr. 17153/11 dhe 29 të tjerë, §§ 69-77, 25 mars 
2014 dhe Parrillo kundër Italisë [GC], numër 46470/11, § 87, 27 gusht 2015).
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77.  Gjykata vëren se, një ankesë kushtetuese sipas nenit 26 (2) të AGJK-së është një lloj i 
veçantë ankimi i zbatueshëm vetëm në rastet kur të drejtat e kërkuesit janë shkelur me 
anë të zbatimit të një dispozite antikushtetuese dhe në mungesë të një vendimi gjyqësor 
ose një mjeti juridik për të korrigjuar shkeljen e supozuar. Përveç kësaj, një ankesë 
e tillë duhet të paraqitet brenda 180 ditëve nga hyrja në fuqi e rregullores ligjore në 
kundërshtim me Ligjin Themelor. Dy llojet e tjera të ankesës kushtetuese nuk ishin në 
dispozicion të aplikantëve. Ankesa standarde kushtetuese e rregulluar në nenin 26 (1) 
të AGJK-së mund të përdoret vetëm kur një dispozitë antikushtetuese është aplikuar në 
procedurat gjyqësore. Ankesa kushtetuese sipas nenit 27 të AGJK-së është një ankesë 
kundër vendimeve gjyqësore të formës së prerë.

78.  Duke hedhur poshtë kundërshtimin e Qeverisë, Dhoma u mbështet në vendimet e 
Gjykatës Kushtetuese të datës 4 nëntor 2013, në të cilën kjo gjykatë kishte hedhur poshtë 
një ankesë kushtetuese të parashtruar nga një deputet tjetër në një rast që kishte të bënte 
me një “shprehje të rëndë fyese ndaj autoritetit ose rendit të Parlamentit” rregulluar në 
nenin 48 (3) të Aktit të Parlamentit (shih Karácsony dhe të tjerët, cituar më lart, §§ 32-
33, dhe Szél dhe të tjerët, përmendur më lart, §§ 30 31).

79.  Dhoma e Madhe vëren se, ankesa kushtetuese e parashtruar nga deputeti E.N. në qershor 
2013 ishte në të njëjtën kohë me ngjarjet që lindën  në këtë rast. Përveç kësaj, kjo 
ankesë nuk e kundërshtonte kushtetutshmërinë e nenit 49 (4) të Aktit të Parlamentit, i 
cili përbën bazën ligjore për sanksionet e vendosura ndaj aplikantëve. Çështja nëse në 
këto rrethana, gjykimet e Gjykatës Kushtetuese të datës 4 nëntor 2013 mund të përbëjnë 
një precedent që përcakton rezultatin e çdo ankese kushtetuese që mund të ishte 
paraqitur nga aplikantët, mund të lihet e hapur, përderisa, në çdo rast, çështja vendimtare 
është çështja e pasojave të një ankese të suksesshme sipas nenit 26 (2), domethënë, të 
efektivitetit të mjetit të propozuar. Në rast të një ankese të suksesshme kushtetuese të 
parashtruar në bazë të nenit 26 (2), Gjykata Kushtetuese do të deklarojë një dispozitë 
të caktuar antikushtetuese, por nuk ka asnjë fuqi për të shfuqizuar vendimin individual 
bazuar në atë dispozitë antikushtetuese.

80.  Qeveria parashtroi se, AGJK-ja  nuk përmbante dispozita specifike në lidhje me pasojat 
individuale të një ankese të suksesshme kushtetuese sipas nenit 26 (2), por praktika e 
Gjykatës Kushtetuese megjithatë tregonte se gjykata kishte ofruar dëmshpërblim për 
ankuesit e suksesshëm. Gjykata nuk është e bindur nga ky argument. Ajo vë në dukje 
se, vendimet e Gjykatës Kushtetuese të thirrura nga qeveria datojnë në jurisprudencën 
e hershme të asaj gjykate, të cilat në atë kohë kishin kompetenca të ndryshme dhe se 
asnjë nga ato vendime nuk kishte të bënte me çështje që kishin të bënin me procedurat 
disiplinore parlamentare. Përveç kësaj, dispozitat e ndryshuara të mbylljes të Ligjit 
Themelor shfuqizuan vendimet e Gjykatës Kushtetuese të marra para hyrjes në fuqi të 
Ligjit Themelor (shih paragrafin 25 më lart).

81.  Për më tepër, rasti i ankuesve duhet të dallohet nga rasti në lidhje me moshën e pensionit 
të detyrueshëm të gjyqtarëve (vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 33/2012, i 16 korrikut 
2012), i thirrur nga Qeveria, pasi Akti i Shërbimit Gjyqësor përmbante rregulla specifike 
ku rivendosja mund të kërkohet në rastet e largimit të paligjshëm. Në të kundërt, në 
rastin e aplikantëve, nuk kishte asnjë procedurë të parashikuar në Aktin e Parlamentit 
ku ankuesit mund të merrnin (brenda apo jashtë Parlamentit) anulimin ose shqyrtimin 
e gjobave të vendosura ndaj tyre. Duhet të theksohet në këtë kontekst që vetë Gjykata 
Kushtetuese në vendimet nr. 3206/2013 dhe 3207/2013 vuri në dukje se Ligji Themelor 
përjashtoi mundësinë e një shqyrtimi të jashtëm të vendimeve disiplinore të marra 
nga Parlamenti (shih paragrafin 37 më lart). Rrjedhimisht, një rezultat i suksesshëm 
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i procedurave të tilla nuk u ofroi kërkuesve mundësinë për të kërkuar ndonjë formë të 
korrigjimit të vendimeve disiplinore pasi nuk kishte rregulla në ligjin hungarez për këtë 
qëllim.

82.  Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata konstaton se ankesa kushtetuese sipas nenit 26 
(2) të AGJK-së nuk mund të konsiderohet si një mjet efektiv juridik për qëllimet e nenit 
35 § 1 të Konventës, pasi, edhe nëse ishte i suksesshëm, (shih Vučković dhe të tjerët, 
cituar më lart, §§ 69-77, dhe, mutatis mutandis, Magyar Keresztény Mennonita Egyház 
dhe të tjerët kundër Hungarisë, nr. 70945/11, 23611/12, 26998/12 , 41150/12, 41155/12, 
41463/12, 41553/12, 54977/12 dhe 56581/12, § 50, GJEDNJ 2014 (ekstrakte).

83.  Gjykata konkludon se kundërshtimi i Qeverisë për mospërdorimin e mjeteve juridike 
vendase duhet të hidhet poshtë.

B. Pajtueshmëria me nenin 10

1. Vendimet e Dhomës592

84.  Dhoma e vlerësoi njëzëri, se kishte pasur shkelje të nenit 10 të Konventës. Ajo vuri në 
dukje se, ankuesit ishin gjobitur për shprehjen e mendimit të tyre dhe konstatuan se këto 
masa përbënin një ndërhyrje në të drejtën e tyre të mbrojtur sipas nenit 10. Palët nuk 
u pajtuan, nëse ndërhyrja ishte “e përcaktuar me ligj”, por Dhoma konsideronte se ajo 
ishte e panevojshme të vendoset për këtë pyetje me qëllim të përfundimit të saj lidhur 
me domosdoshmërinë e ndërhyrjes. Dhoma pranoi se ndërhyrja në fjalë ndiqte synimet 
legjitime të mbrojtjes së të drejtave të të tjerëve dhe parandalimin e çrregullimit.

85.  Gjatë vlerësimit të proporcionalitetit të ndërhyrjes, Dhoma shqyrtoi katër aspekte të 
rastit: (a) natyrën e fjalimit, (b) ndikimin e shprehjes së kundërshtuar në rendin në 
Parlament dhe në autoritetin e Parlamentit, (c) procesi i aplikuar dhe (d) sanksionet 
e imponuara. Dhoma konkludoi se, ndërhyrja, e cila kishte të bënte me shprehjen 
politike, nuk kishte asnjë arsye bindëse, pasi  interesat e autoritetit të Kuvendit dhe të 
rendit në Parlament nuk ishin demonstruar të prekura seriozisht dhe as nuk u tregua 
se këto interesa kishin qenë në bilanc më të  rëndë se e drejta për lirinë e shprehjes së 
opozitës. Sanksionet ishin vendosur pa marrë parasysh masat më pak ndërhyrëse, të tilla 
si paralajmërime ose vërejtje. Për më tepër, ndërhyrja kishte konsistuar në aplikimin e 
sanksioneve me një efekt frenues në opozitën parlamentare, në një proces ku garancitë 
procedurale dhe ato të shfaqjes jopartiake ishin të pamjaftueshme. Prandaj, ndërhyrja 
nuk mund të konsiderohet “e nevojshme në një shoqëri demokratike” brenda kuptimit të 
nenit 10 § 2 të Konventës. 
2. Parashtresat e palëve
(a) Aplikuesit

86.  Ankuesit parashtruan se, ardhja në pushtet e koalicionit qeverisës (Fidesz-KDNP) në 
2010 kishte shënuar fillimin e një tendence të qartë drejt dobësimit të pozitës dhe të 
drejtave të opozitës parlamentare. Koalicioni qeverisës, i cili gëzonte dy të tretat e 
shumicës, kishte tentuar të minimizonte pjesëmarrjen efektive të opozitës në procesin e 
vendimmarrjes. Kjo u ilustrua, ndër të tjera, nga përdorimi i koalicionit të procedurës 
së jashtëzakonshme urgjente në të cilën statutet e rëndësishme mund të miratoheshin 
në një afat shumë të shkurtër kohor dhe në kushte që përjashtojnë ndonjë shqyrtim 
kuptimplotë të propozimit legjislativ. Jo vetëm OJQ-të vendore dhe ndërkombëtare, por 

592   Dhoma dorëzoi dy vendime më 16 shtator 2014 në Karácsony dhe të tjerë (nr 42461/13) dhe Szél dhe të tjerë 
(nr.44357 /13). Arsyetimi në të dyja vendimet ishte praktikisht identik dhe në përmbledhjen që pason nuk bëhet asnjë 
dallim ndërmjet dy vendimeve.
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edhe organizata dhe organe ndërkombëtare si Komisioni i Venecias, Komisioneri për të 
Drejtat e Njeriut të Këshillit të Evropës dhe organe të ndryshme të Bashkimit Evropian, 
kanë kritikuar qeverinë hungareze për ndryshimin e rregullave të demokracisë dhe duke 
krijuar një mjedis politik i cili ishte armiqësor ndaj çdo kritike.

87.  Për më tepër, koalicioni qeverisës kishte shtrënguar rregullat e procedurës disiplinore 
parlamentare. Ankuesit parashtruan, ndër të tjera, se ndryshimet në Aktin e Kuvendit 
të miratuara në vitin 2012 kishin përjashtuar Komitetin për Imunitete nga procedurat 
disiplinore. Anëtarësia e atij komiteti ishte e përbërë në bazë të barazisë dhe përbënte një 
element të pavarur në procedurat disiplinore. Këto ndryshime kishin transferuar më tej 
fuqinë e vendosjeve të  gjobave  për deputetët nga komisioni në seancën parlamentare  ku 
shumica mund të vendoste pa debat. Ndryshime të tjera legjislative kishin parashikuar 
dënime më të ashpra ose zgjeruan fushën e veprave të dënueshme (p.sh. neni 49 (4) i 
Aktit të Parlamentit).

88.  Ankuesit pohuan se liria e fjalës së deputetëve të opozitës duhet të mbrohet jo vetëm 
kundër kufizimeve të jashtme, por edhe kundër atyre të brendshme. Një shumicë 
parlamentare nuk mund të fshihet pas nocionit të sovranitetit parlamentar, kur kufizon  
të drejtat e Konventës të deputetëve të opozitës, pasi kjo do të përbënte një keqpërdorim 
të qartë të kësaj ideje. Sipas pikëpamjes së tyre, vendosja e kufijve të Konventës mbi 
ligjin disiplinor parlamentar nuk ka ndikuar në thelbin e sovranitetit parlamentar. Në 
parashtrimin e ankuesve, rasti në fjalë kishte të bënte me pyetjen nëse në një situatë 
ku deputetët e opozitës u privuan sistematikisht nga mjetet normale të shprehjes së 
pikëpamjeve të tyre në Kuvend, ato sipas nenit 10 u lejuan të shprehnin mendimin e tyre 
për çështje me rëndësi të madhe publike nga duke përdorur fjalë simbolike (shfaqjen e 
pankartave ), duke mos shkaktuar ndonjë ndërprerje të rëndësishme të funksionimit të 
Parlamentit. 

89.  Ankuesit ranë dakord që ndërhyrja ishte zyrtarisht e bazuar në Aktin e Parlamentit, por 
theksuan se në kohën materiale dispozitat përkatëse ende nuk ishin zbatuar. Dispozitat 
që rregullojnë procedurën disiplinore ishin ndryshuar ndjeshëm në vitin 2012 dhe 
kishin hyrë në fuqi më 1 janar 2013. Përcaktimi i shkeljes disiplinore në nenin 49 (4) 
të Ligjit ishte zgjeruar për të përfshirë “kryerjen e ofensivës ndaj autoritetit dhe rendit 
në  Parlament “, të cilin ankuesit e konsideronin të paqartë. Aplikantët nuk u pajtuan 
me gjetjen e Dhomës, që kuptimi i këtyre termave më pas do të bëhej mjaft i qartë në 
praktikën parlamentare.

90.  Ata pranuan se ndërhyrja në fjalë kishte ndjekur qëllimin e “mbajtjes së funksionimit të 
duhur të Parlamentit” dhe korrespondonte me mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve.

91.  Ankuesit pretenduan se, ndërhyrja në fjalë kishte dështuar të plotësonte kërkesën e 
domosdoshme në një shoqëri demokratike. Ata theksuan se shprehjet e tyre kërkonin 
mbrojtjen më të madhe për shkak të disa faktorëve dhe se kufiri përkatës i vlerësimit të 
shtetit u zvogëlua për pasojë. Së pari, rasti kishte të bënte me lirinë e shprehjes, e cila 
ishte një e drejtë jashtëzakonisht e rëndësishme sipas Konventës dhe kishte një lidhje të 
fortë me demokracinë, një nga vlerat kryesore të Konventës. Së dyti, ajo ka të bëjë me 
fjalimin politik, i cili ishte shprehja më e mbrojtur e Konventës. Aplikantët dëshironin 
të shprehnin mendimin e tyre në Parlament për çështje politike shumë të diskutueshme 
dhe ta komunikonin atë me elektoratin. Së treti, aplikantët ishin politikanë, për të cilët 
shprehja e lirë e opinioneve politike ishte e një rëndësie të veçantë. Së katërti, shprehja 
politike kishte ndodhur në Parlament, e cila ishte forumi më i rëndësishëm i debatit 
politik në një demokraci përfaqësuese. Së pesti, shprehja e aplikantëve meritonte 
mbrojtjen më të madhe, pasi  ata i përkisnin opozitës parlamentare, pjesëmarrja e 
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tyre efektive në procesin politik ishte një parakusht për funksionimin e duhur të një 
demokracie moderne.

92.  Ankuesit argumentuan se theksi duhej të vendoset në efektivitetin e shprehjes së 
mendimit të tyre. Ata kishin nevojë të përdorin një mjet disi të veçantë të komunikimit, 
në mënyrë që kundërshtimet e tyre të publikoheshin në media dhe të arrinin një audiencë 
më të gjerë. Mjetet e tyre të komunikimit (pankartat dhe banderolat) kanë qenë të 
pazakonta, por jo ofenduese, të dëmshme, të rrezikshme ose që mund të shkaktojnë 
shqetësime serioze në Parlament. Aplikantët kishin përdorur në mënyrë aktive mjetet 
e zakonshme të komunikimit parlamentar. Megjithatë, koalicioni qeverisës kishte bërë 
përdorimin e këtyre mjeteve joefektive, të cilat, nga ana e tyre, i kishin shtyrë aplikantët 
të përdornin  masat e kundërshtuara. Përdorimi i fjalës simbolike ishte e vetmja mënyrë, 
në të cilën aplikantët mund të shprehnin mosmarrëveshjen e tyre me veprimet e Qeverisë 
në mënyrë të dukshme. Aplikantët theksuan se protestat e tyre kishin qenë të lidhura 
me çështje politike shumë të diskutueshme dhe se veprimet e tyre kishin shkaktuar 
vetëm shqetësime të vogla, nëse ka patur, për punën e Parlamentit. Veprimet e tyre nuk i 
privuan deputetët e tjerë për të drejtën e tyre për të folur ose për të votuar. Procesverbali 
i seancave përkatëse tregoi qartë se pas një periudhe të shkurtër deputetët e tjerë kishin 
qenë në gjendje të vazhdonin fjalimet e tyre dhe të votonin.

93.  Ankuesit, duke iu referuar vendimeve të Dhomës, theksuan se fjalimi politik në 
Parlament gëzonte mbrojtje të shtuar dhe se autonomia e Parlamentit nuk ishte në 
vetvete një arsye për të përjashtuar mbikëqyrjen e Gjykatës në këtë fushë. Ata vunë në 
dukje se, në një shoqëri demokratike Parlamenti, përveç miratimit të ligjeve, ishte vendi 
ku idetë dhe politikat u paraqitën dhe u konfrontuan në konkurrencën demokratike midis 
partive politike. Ata theksuan se, veprimet e tyre nuk kishin për qëllim vetëm të bindnin 
deputetët e tjerë, por më e rëndësishmja, të komunikonin mendimet e tyre ndaj votuesve.

94.  Ata nënvizuan më tej rolin e opozitës në Parlament, duke u mbështetur në vendimet 
e Dhomës së Madhe  dhe Raportin e Komisionit të Venecias mbi Rolin e Opozitës 
në Parlamentin Demokratik. Në përputhje me standardet evropiane, funksionimi i 
duhur i Parlamentit presupozoj mbrojtjen efektive të opozitës parlamentare, përderisa 
Parlamenti nuk mund t’i përmbushte funksionet e tij kushtetuese. Pa garanci formale ose 
të  një niveli të lartë të kulturës politike, shumica parlamentare mund të bëhet tiranike 
dhe të shtypë opozitën. Nevojitej mbrojtje e fuqishme e opozitës për të balancuar 
mbizotërimin e shumicës parlamentare.

95. Ankuesit pohuan se dënimet financiare ishin masa të ashpra për politikanët profesionistë, 
të cilët të ardhurat e tyre të vetme ishin pagat e tyre nga Parlamenti. Ndëshkimet e tilla, 
të cilat ishin imponuar përkundër ndikimit të vogël të veprimeve të ankuesve në punën 
e Kuvendit dhe në mungesë të një paralajmërimi paraprak, kishin qenë jo-proporcionale 
dhe kishin patur një efekt frenues. Për më tepër, zbatimi i sanksioneve më të buta nuk 
ishte marrë parasysh.

96.  Në përfundim, ata pohuan se ishte shkelur e drejta e tyre për lirinë e shprehjes politike, 
meqenëse shteti kishte tejkaluar në mënyrë disproporcionale diferencën  e vlerësimit 
kur i gjobiti ata - deputetët e opozitës - për përdorimin e fjalës simbolike gjatë një debati 
parlamentar mbi çështjet me rëndësi të madhe publike edhe pse ato nuk kishin shkaktuar 
ndonjë ndërhyrje të rëndësishme në funksionimin e Parlamentit.
(b) Qeveria

97.  Qeveria fillimisht theksoi se ligji disiplinor parlamentar ishte shqyrtuar nga Gjykata për 
herë të parë në vendimet e Dhomës. Ata argumentuan se rasti në fjalë duhet të rishikohet 
jo në izolim, por duke pasur parasysh parimet e ngjashme rregullative të aplikuara 
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nga shtetet e tjera anëtare të Këshillit të Evropës dhe organizatat evropiane. Edhe pse 
mund të ketë dallime në lidhje me detajet, asnjë nga rregullat disiplinore të shteteve 
anëtare nuk ka toleruar sjelljen e deputetëve që përbënin një kërcënim për funksionimin 
e Parlamentit. Qeveria hodhi poshtë akuzat e ankuesve lidhur me funksionimin e 
demokracisë parlamentare hungareze.

98.  Qeveria theksoi se,  në shqyrtimin e shteteve anëtare dhe rregulloreve evropiane 
disiplinore, shqyrtimi i Gjykatës nuk duhet të kufizohet në rregullat parlamentare që 
autorizojnë vënien e gjobës. Ata theksuan se, ligjet disiplinore të shteteve anëtare, të 
Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës (“APKiE “) dhe të Parlamentit Evropian 
(“PE”) lejuan, përveç vendosjes së një gjobe, për aplikimin e sanksione, të cilat përkundër 
një gjobe të vendosur ex post facto, menjëherë dhe në të vërtetë e penguan një deputet 
nga shprehja e mendimit të tij ose të saj. Mohimi i së drejtës, për të folur gjatë një debati 
kufizoi të drejtën e deputetit për lirinë e shprehjes, por disa sanksione më të ashpra mund 
të parandalojnë një deputet nga ushtrimi i të drejtave që rrjedhin nga mandati i tij për një 
periudhë edhe më të gjatë kohore. Këto sanksione më të ashpra - domethënë, përjashtimi 
nga një seancë  dhe / ose pezullimi i të drejtave të deputetëve - u zbatuan në shumicën 
e shteteve anëtare593 si dhe në PACE dhe në PE. Ishte e rëndësishme të theksohet se 
këto sanksione më të ashpra imponuan një kufizim të përgjithshëm mbi të drejtat e 
deputetëve dhe në lidhje me të gjitha çështjet parlamentare për një kohë të caktuar dhe 
nuk pezulluan vetëm të drejtën e shprehjes së deputetit në lidhje me çështjen që lidhet 
me një shkelje disiplinore. Përveç efekteve aktuale dhe të menjëhershme të këtyre 
sanksioneve, mund të lindin edhe pasoja financiare. Në shumicën e Shteteve Anëtare,594 
një pezullim i përkohshëm i të drejtave të deputetëve  ipso jure ose me një vendim për 
këtë qëllim, mund gjithashtu të sjellë konfiskimin e plotë ose të pjesshëm të shpërblimit 
të deputetit. Përveç këtyre shteteve anëtare, sanksioni i një gjobe të drejtpërdrejtë ishte 
parashikuar në rregullat disiplinore të Republikës Çeke, Hungarisë, Gjermanisë dhe 
Sllovakisë.

99.  Qeveria argumentoi se, në sferën e të drejtës parlamentare u lihej një vend i gjerë 
vlerësimit të vendeve anëtare (duke iu referuar Kart kundër Turqisë [GC], nr 8917/05, 
§§ 81-82, GJEDNJ 2009 (ekstrakte) ). Masa e gjerë e vlerësimit rrjedh nga sovraniteti i 
Shtetit Anëtar dhe funksionimi i Parlamentit i lidhur ngushtë me çështjen e sovranitetit. 
Në lidhje me të gjitha çështjet që lidhen me funksionimin efektiv të parlamenteve 
kombëtare dhe organizimin e punës së tyre, shtetet anëtare duhet të gëzojnë diferencën  
më të gjerë të mundshme të vlerësimit. Prandaj, çdo ndërhyrje në çështjet disiplinore 
të parlamenteve të shteteve anëtare duhet të kufizohet në rastet ku ishte absolutisht e 
nevojshme.

100. Qeveria parashtroi se, deputetët morën pjesë në kryerjen e funksioneve kushtetuese të 
Parlamentit (siç janë marrja e ligjit dhe kontrolli i Qeverisë) dhe se të drejtat e tyre dhe 
kufizimet e mundshme të këtyre të drejtave ishin të lidhura me ato objektiva. Kufizimet 
në lirinë e fjalës së deputetëve kërkonin një vlerësim tjetër nga ai i zbatueshëm për lirinë 
e shprehjes, si një e drejtë themelore. Duke vepruar brenda kufijve të saj të vlerësimit, 
shteti mund të përcaktojë llojin e sjelljes që konsiderohej i paligjshëm dhe sanksionet 
e aplikueshme. Në këtë drejtim, rregulloret e shteteve të ndryshme anëtare, si dhe të 
APKiE dhe PE, si Rregullorja e Parlamentit hungarez që fliste për “sjellje serioze 
ofenduese”, nuk ofruan një listë të plotë të akteve që bien brenda këtij nocioni.

101. Sipas mendimit të Qeverisë, sjellja e ankuesve nuk kishte dhënë ndonjë kontribut 

593   31 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës përmenden në parashtrimet e Qeverisë.
594   Qeveria renditi 13 shtete anëtare të Këshillit të Evropës.
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në diskutimin e çështjeve publike apo dhënien e informacionit elektoratit dhe kishte 
penguar shprehimisht ligjin efektiv. Duke qenë se mjetet e mësipërme ishin përdorur, 
ndërsa deputetët e tjerë po ushtronin të drejtën e tyre për të votuar dhe për të folur, 
deputetët e aplikantit kishin penguar në të vërtetë elektoratin që të merrte informacion 
rreth pikëpamjeve të deputetëve të tjerë që kishin shprehur mendimet e tyre në përputhje 
me Rregulloren e Kuvendit. Qëllimi i sjelljes së ankuesve ishte të shprehnin mendimin 
e tyre duke shtypur mendimet e deputetëve të tjerë. Aplikantët kishin pasur mundësinë 
të shprehnin mendimet e tyre në pajtim me Rregullat, por shumica e tyre nuk e kishin 
arritur këtë. Në vend të kësaj, ata kishin preferuar të tërheqin vëmendjen ndaj vetes 
përmes veprimeve mbresëlënëse të protestës që ndërprenë debatin në vazhdim. 
Ata kishin përdorur me vetëdije format e shprehjes, përmes së cilës  sjellja e tyre në 
kundërshtim me Rregulloren e Kuvendit kishte marrë mbulimin nga mediat dhe jo 
përmbajtjen e shprehjes së tyre. Sipas mendimit të Qeverisë, sjellja në fjalë e kishte 
ndërprerë pa mëshirë funksionimin e Parlamentit.

102. Qeveria shprehu shqetësimin e thellë për nxitjen e sjelljes së ngjashme. Një precedent që 
garanton mbrojtje të gjerë në aktet protestuese demonstrative, mund të sjellë tendenca 
që ndikojnë negativisht në cilësinë e debatit parlamentar dhe në efikasitetin e punës 
parlamentare. Përveç kësaj, sjellja ekstreme e deputetëve mund të rezultojë në minimin 
e besimit të publikut në Parlament. Parlamenti ishte një forum shumë i rëndësishëm për 
komunikim politik, por jo i vetmi.

103. Qeveria ka pranuar se ka pasur shumë mënyra për të shprehur një opinion në Parlament; 
megjithatë, rregullat përkatëse për rendin parlamentar ishin të zbatueshme për të gjitha 
format e komunikimit dhe prandaj shprehjet e pazakonta ose simbolike nuk gëzonin 
një nivel më të lartë mbrojtjeje sesa fjalimet e deputetëve. Ata theksuan se, shumica 
e shteteve anëtare nuk toleronin format jo-verbale të shprehjes politike dhe ofruan 
shembuj të caktuar nga praktika e Bundestagut gjerman dhe APKiE-së . Gjithashtu, ata 
tërhoqën vëmendjen e Gjykatës ndaj Raportit të hartuar nga Komiteti për Rregullat e 
Procedurës, Imunitetet dhe Çështjet Institucionale për APKiE- në më 22 tetor 2013 mbi 
disiplinën e anëtarëve të APKiE, e cila më pas u miratua nga Kuvendi në Rezolutën e 
saj 1965 (2013).

104. Qeveria pranoi që ndërhyrja në fjalë kishte ndjekur dy qëllime legjitime të identifikuara 
në vendimin e Dhomës, përkatësisht mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve, të cilat 
përfshinin të drejtat e deputetëve të tjerë dhe parandalimin e çrregullimit.

105. Qeveria pohoi se ndërhyrja në fjalë ishte proporcionale. Ata pohuan se sjellja e ankuesve 
kishte ndërprerë seriozisht punën e Parlamentit duke shkaktuar ndërprerje në procesin e 
votimit dhe në fjalimet. Ankuesit Z. Karácsony dhe Z. Szilágyi kishin ndërprerë fjalimin 
e përfaqësuesit të Qeverisë, ndërsa ankuesit e tjerë kishin penguar vazhdimin e procesit 
të votimit. Sipas mendimit të Qeverisë, mjetet e përdorura nga aplikantët, edhe pse 
kryesisht për qëllime të demonstrimit, kishin ndërprerë në mënyrë të qartë funksionimin 
normal të Parlamentit.

106. Qeveria kundërshtoi gjetjet e Dhomës lidhur me dyshimin e dyshuar të Kryetarit në 
procedurë dhe orientimin politik të Parlamentit. Për dallim nga rregulloret hungareze, 
në shumicën e shteteve anëtare, Kryetari nuk propozoi vetëm zbatimin e një sanksioni, 
por vendosi sanksione të tilla në diskrecionin e tij. Vendimi për atë sjellje që ka shkelur 
autoritetin e Parlamentit ra në diskrecionin e Kryetarit. Në lidhje me këtë, ata përmendën, 
ndër të tjera, dispozitat disiplinore në rregullat e Bundestagut, të cilat ishin të ngjashme 
me rregulloret hungareze. Për më tepër, sipas Rregullores së Punës së APKiE-së, një 
vendim për përjashtimin u bë nga Presidenti i APKiE-së ose, në raste më të rënda, 
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nga APKiE me propozimin e Presidentit dhe nuk kishte asnjë mjet ligjor kundër këtij 
vendimi.

107. Qeveria hodhi poshtë vendimin e Dhomës, që sanksioni ishte vendosur pa ndonjë 
paralajmërim të mëparshëm. Në çdo rast, kryesuesi i seancës i kishte kërkuar deputetëve  
që të pushonin sjelljen shkatërruese, por pa dobi. Vetëm kishte qenë e mundur të 
rivendoste rendin e takimit pasi të bëheshin disa thirrje për urdhër. Ankuesit Znj. Szabó 
dhe Znj. Dorosz nuk kishin dashur të hiqnin banerin e shtrirë në mes të Dhomës edhe kur 
Kryetari  i kishte paralajmëruar për pasojat juridike dhe sjellja e tyre kishte përfunduar 
vetëm me ardhjen e shërbimit të rojeve parlamentare. Aplikuesit Z. Karácsony dhe Z. 
Szilágyi kishin vendosur një pankartë pranë tribunës dhe kështu ndërprenë  përfaqësuesin 
e Qeverisë që po bënte një fjalim. Meqenëse, nuk kishin qenë të gatshëm të hiqnin 
pankartën,  pavarësisht se ishin kërkuar që ta bëjnë këtë disa herë, ajo ishte hequr nga 
shërbimi i rojeve  parlamentare. Sanksionimi i ankuesve Znj. Szél, Z. Osztolykán dhe 
Znj. Lengyel u parapri edhe nga një thirrje për urdhër dhe një paralajmërim i lëshuar nga 
Kryetari. Prandaj, sipas mendimit të Qeverisë, sanksionet ishin zbatuar gradualisht. Në 
këtë drejtim, Qeveria vërejti se rregulloret e disa shteteve anëtare lejuan Kryetarin ose, 
me propozimin e Kryetares së Kuvendit, Parlamenti të vendoste një sanksion të rreptë pa 
paralajmërim paraprak ose aplikim paraprak të një mase më pak kufizuese, ku përfshihej 
një sjellje e paligjshme.  Në rast të trazirave të rënda, përjashtimi i menjëhershëm mund 
të zbatohet në parlamentet e Gjermanisë, Kroacisë, Lituanisë, Maltës, Mbretërisë së 
Bashkuar, Gjeorgjisë, Greqisë dhe Italisë.

108. Qeveria më tej pohoi se deputetët e interesuar mund të kishin kundërshtuar masat e 
propozuara nga Kryetari para disa forumeve, si Parlamenti Plenar, Komiteti i Parlamentit  
ose Komisioni përgjegjës për interpretimin e Rregullores së Kuvendit. Për më tepër, në 
ligjin parlamentar evropian nuk u parapri një sanksion disiplinor nga një debat në seancë 
plenare. Kjo ishte e justifikuar pasi  u zbatua një sanksion për një sjellje që shkelte 
rregullat për të rikthyer funksionimin e duhur të Parlamentit dhe nevoja për ta bërë këtë 
u ngrit menjëherë.

109. Qeveria pohoi se, në kundërshtim me vendimin e Dhomës, sanksionet në fjalë nuk 
kishin efekt kufizues. Gjobat e vendosura  ndaj ankuesve, për dallim nga përjashtimi ose 
pezullimi, nuk i kishin penguar që të shprehnin mendimin e tyre. Për më tepër, gjobat në 
fjalë nuk i kishin penguar disa nga aplikantët që të shprehnin lirshëm mendimet e tyre 
gjatë seancave të mëvonshme të Parlamentit. Për më tepër, në lidhje me disa nga ankuesit, 
Parlamenti nuk kishte vendosur të gjente gjobën më të rëndë të mundshme sipas ligjit. 
Në shumicën e shteteve anëtare sanksionet financiare që mund të vendoseshin përveç 
pezullimit ishin shumë më të rënda se gjobat që u ishin vendosur aplikantëve. Qeveria 
dha shembuj nga praktika parlamentare hungareze në të cilën komunikimi jo-verbal i 
deputetëve e kishte shqetësuar punën e Parlamentit vetëm në një masë të vogël dhe nuk 
ishte sanksionuar.
(c) Ndërhyrësit e palës së tretë
(i) Qeveria Çeke

110. Qeveria Çeke ofroi informacion rreth rregullimit të brendshëm të procedurave 
disiplinore parlamentare. Lidhur me Dhomën e Deputetëve (Dhomës së Ulët) të 
Kuvendit kjo çështje është rregulluar me Ligjin nr. 90/1995 dhe Rregulloren e Punës së 
Dhomës së Deputetëve, të cilat dallojnë ndërmjet masave procedurale dhe procedurave 
disiplinore.595

111. Kur një Deputet i angazhuar në të ashtuquajturën  “sjellje e  pahijshme” gjatë seancës 
595   Rregulla të ngjashme u përshkruan në Rregulloren e Punës të Senatit.
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plenare, Kryetari mund të aplikojë një nga masat procedurale në vijim: këshillim ose, 
në rast të sjelljes së përsëritur, përjashtimi nga Dhoma deri në fund të seancës (Neni 
19 i Rregullores). Deputeti i interesuar mund të ankohej kundër një vendimi të tillë në 
Asamblenë Parlamentare , e cila vendosi mbi të pa një debat. Në praktikë, këto masa 
procedurale janë  përdorur rrallë.

112. Përveç kësaj, procedurat disiplinore mund të ngriheshin kundër një Deputeti, fjalimi 
i të cilit në Kuvend mund të kishte rezultuar në ndjekjen penale të tij (Neni 13 § 1). 
E njëjta gjë vlen edhe për një fjalim të një Deputeti i cili ofendon një Deputet tjetër 
(neni 13 § 2). Procedurat disiplinore u zhvilluan zyrtarisht nga Komiteti i Mandatit 
dhe Imunitetit i Dhomës së Deputetëve. Gjatë këtyre procedurave, Komiteti ndërmori 
hetimin e nevojshëm dhe Deputeti  i interesuar kishte të drejtën të shprehte mendimin e 
tij dhe të mbronte veten. Komiteti mund të urdhërojë një Deputet  që të bëj një mbrojtje 
ose të paguajë një gjobë në shumën deri në shpërblimin e tij mujor. Deputeti  mund të 
kundërshtojë ndonjë nga këto masa përpara Dhomës, e cila pastaj mban një debat dhe 
voton për apelin.

113. Masat procedurale ose disiplinore të marra nga Dhoma nuk mund të rishikoheshin nga 
gjykatat administrative. Përveç kësaj, Gjykata Kushtetuese, në një vendim të kohëve 
të fundit, arriti në përfundimin se nuk ishte kompetente të rishikojë -  procedurat e 
apelimit kushtetues - një vendim disiplinor parlamentar, përveç rasteve të Parlamentit 
që vepronin qartë duke i tejkaluar kompetencat e tij.596

(ii) Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar
114. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar vuri në dukje se, në Dhomën e Përfaqësuesve për 

të kryer një veprim të ngjashëm me atë të ankuesve do të konsiderohej nga Kryetari 
i Parlamentit tepër shqetësues dhe i papërshtatshëm. Nëse vazhdon kjo, mund të çojë 
në pezullim të përkohshëm nga Dhoma e Përfaqësuesve dhe konfiskimin e pagës për 
periudhën e pezullimit. Ata pohuan se një legjislaturë kombëtare kishte të drejtë në 
kuadër të vlerësimit të saj për të vendosur që: (a) fjalimi politik në Parlament duhej të 
kufizohej vetëm në argumentimin dhe votimin e arsyetuar, nën kontrollin e Kryetarit; 
(b) përdorimi i megafonit për të përmirësuar fjalimin ishte i ndaluar, siç ishte përdorimi 
i pankartave, tabelave dhe shenjave; (c) duhet të rregullohen akuzat për pandershmëri 
të qëllimshme dhe gjuhë të tjera abuzive; dhe (d) rregullat e sjelljes mund të zbatohen 
kundër anëtarëve të saj me gjoba financiare proporcionale por bindëse dhe vënia e 
sanksionimit të  pezullimit.

115. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dha informacion në lidhje me ligjin dhe praktikën e 
Mbretërisë së Bashkuar lidhur me të drejtën e lirisë së fjalës në Parlament, duke filluar 
me nenin 9 të Bill of Rights 1689597. Neni 9 i Deklaratës së të Drejtave shërbeu për dy 
qëllime plotësuese. Së pari, ajo siguroi një garanci për të drejtën e deputetëve për lirinë 
e fjalës gjatë debateve. Ata morën imunitet nga të gjitha procedurat civile ose penale 
për çdo gjë që thuhej në ushtrimin e të drejtës së tyre për lirinë e fjalës. Së dyti, për të 
siguruar që e drejta nuk u keqtrajtua, anëtarët e parlamentit iu nënshtruan autoritetit dhe 
disiplinës së Parlamentit. Liria e fjalës në Parlament u rregullua nga vetë Parlamenti, i 
cili kontrollonte procedurën e vet. Ishte një element thelbësor i doktrinës së ndarjes së 
pushteteve që gjykatat kombëtare nuk kërkonin të rregullonin sjelljen e legjislaturës.

116. Në lidhje me nenin 10, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar pohoi se dy parime plotësuese 
zbatoheshin dhe të dyja ishin thelbësore për funksionimin e duhur të një demokracie 

596   Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës Çeke, Ref. nr. PL. SHBA 17/14 të 13 janarit 2015.
597   Neni 9 i Deklaratës së të Drejtave 1689 thotë: “Liria e fjalës dhe debatet ose procedurat në Kuvend nuk duhet të 
fajësohen ose të merren në pyetje në asnjë gjykatë ose vend jashtë Parlamentit”.
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përfaqësuese. Së pari, fjalimi i lirë, i mbrojtur nga çdo frikë e procesit gjyqësor apo 
sanksionit të jashtëm, ishte thelbësor nëse deputetët do të përfaqësonin popullin dhe 
do të diskutonin çështje me rëndësi. Përndryshe, do të kishte një ndikim të fuqishëm 
në debatin brenda legjislaturës. Parlamenti duhej të ishte i lirë të organizonte dhe të 
përcaktonte procedurën e vet dhe të dëgjonte debat të fuqishëm për çdo subjekt, pa 
frikë nga ndërhyrjet e jashtme. Së dyti, si një kundërpeshë, duhej të ekzistonte një 
sistem i disiplinës parlamentare, sipas të cilit sjellja e deputetëve ishte e kontrolluar nga 
vetë Parlamenti, për të siguruar që të drejtat e lirisë së fjalës të anëtarëve të saj nuk u 
keqtrajtuan dhe se puna e legjislacioni ka vazhduar në mënyrë efektive. Qeveria pohoi se 
Gjykata kishte njohur të dyja parimet e mësipërme në A. kundër Mbretërisë së Bashkuar 
dhe Kart kundër Turqisë. Dallimi i gjerë i vlerësimit, sipas Qeverisë, aplikohej nëse do 
të ndalonte përdorimin e artikujve të tillë si banderola, postera dhe megafonë, si dhe 
vlerësimet kombëtare për seriozitetin e sjelljes së tillë.

117. Dhoma e Përfaqësuesve  të Mbretërisë së Bashkuar kishte një histori të gjatë të debatit 
të arsyetuar me gojë nën kontrollin e një Kryetari. Deputetët ishin plotësisht të lirë 
të përfshiheshin në protesta politike simbolike publike, duke përfshirë marshime, 
tubime dhe demonstrata, jashtë Parlamentit. Fjalimi i tillë politik mori një nivel të lartë 
mbrojtjeje sipas nenit 10. Por brenda Dhomës së Përfaqësuesve, të gjithë deputetët 
e kufizuan shprehjen e tyre politike në një argument të argumentuar me gojë. Fjala 
e lirë nuk ishte e ndaluar: të gjithë deputetët gëzonin të drejtën e njëjtë për të folur, 
për të pyetur, për të ndërhyrë dhe për të votuar. Por një kufizim i domosdoshëm dhe i 
arsyeshëm u imponua në kohën, vendin dhe mënyrën e shprehjes politike të të gjithë 
deputetëve, në mënyrë që debatet të mund të bëheshin në Parlament në baza të drejta 
dhe të barabarta. Qeveria theksoi se rregullat e tilla ishin thelbësore për të siguruar që 
të gjitha palët e argumentit të ishin dëgjuar në mënyrë të drejtë. Nëse lejohet përdorimi 
i tabelave, banderolave, megafonëve dhe pajisjeve të tjera të tilla, kjo mund të çojë në 
një përshkallëzim midis deputetëve me efektin e pengimit të lirisë së shprehjes. Një 
dënim proporcional por bindës u thirr për të siguruar që debati parlamentar të ishte i 
kufizuar në debat gojor, diskutim dhe votim të drejtë dhe të arsyeshëm. Rregullat e tilla 
promovuan një standard të lartë të debatit politik dhe siguroheshin që të gjithë deputetët 
të trajtoheshin në mënyrë të barabartë dhe të drejtë. Do të ishte në kundërshtim me këtë 
parim që të jepen privilegje të veçanta për të shkaktuar prishjen e ndonjë anëtari, qoftë 
pjesë të shumicës apo të pakicës. Të gjithë deputetët e zgjedhur duhet të trajtohen me 
respekt të barabartë nga një kryetar, dhe të njëjtat rregulla sjelljeje duhet të zbatohen për 
secilën prej tyre.

118. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar nuk ishte në dijeni të ndonjë parlamenti kombëtar që 
lejonte llojin e sjelljes shkatërruese të kryer nga ankuesit. Një legjislaturë kombëtare 
ishte brenda kufijve të saj të gjerë të vlerësimit për të vendosur që forumi i duhur për 
demonstratat politike simbolike ishte jashtë Parlamentit. Ekziston një interes publik 
jashtëzakonisht i fortë për të siguruar mbajtjen e rregullt të procedurave në Parlament.

119. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar më tej argumentoi se kishte një analogji të fortë 
në procedurat në këtë Gjykatë ose në një gjykatë kombëtare. Jashtë palët ndërgjyqëse 
të gjykatave mund të përfshiheshin në protesta simbolike, përçarëse dhe ofenduese. 
Brenda gjykatës, me qëllim që çështjet të debatoheshin në mënyrë të drejtë mbi meritat 
e tyre, duhej të zbatohej një kuadër i rregullave që rregullonin debatin gojor.
3. Vlerësimi i Gjykatës
(a) Ekzistenca e një ndërhyrjeje

120. Dhoma konstatoi se, gjobat e shqiptuara ndaj kërkuesve përbënin një ndërhyrje në të 
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drejtën e tyre për lirinë e shprehjes të parashikuar në nenin 10 të Konventës. Kjo çështje 
nuk është kontestuar nga palët dhe Dhoma e Madhe nuk sheh ndonjë arsye për të arritur 
një përfundim tjetër në këtë pikë. Dhoma e Madhe do të shtonte vetëm se shprehja e 
ankuesve përbëhej kryesisht nga mjetet jo-verbale të komunikimit, që do të thotë, duke 
shfaqur një fletushkë dhe banderola . Ajo do të kthehet më vonë në rrethanat e veçanta 
që merren në rastin aktual.

121. Një ndërhyrje e tillë në të drejtën e ankuesve  për lirinë e shprehjes duhet të “përcaktohet 
me ligj”, të ndjekë një ose më shumë qëllime legjitime nga pikëpamja  e paragrafit 2 të 
nenit 10 dhe të jetë “e domosdoshme në një shoqëri demokratike”.
(b) Nëse ndërhyrja është përcaktuar me ligj

122. Në rastin aktual, mendimet e palëve ndryshojnë në atë nëse ndërhyrja në lirinë e 
shprehjes së parashtruesit të kërkesës ishte e përcaktuar me ligj. Aplikantët argumentuan 
se kushtet e përdorura në nenin 49 (4) të Ligjit të Kuvendit (“kryerja e një sulmi të ashpër 
ndaj autoritetit ose rendit të Parlamentit”) ishin të paqarta. Për më tepër, nuk kishte pasur 
aplikim të mëparshëm të nenit 49 (4) të ndryshuar, sepse versioni i ndryshuar i kësaj 
dispozite kishte hyrë në fuqi vetëm në janar 2013. Qeveria pohoi se ndërhyrja ishte 
bazuar në dispozitat e Aktit të Parlamentit.

123. Gjykata rithekson që, shprehja “e përcaktuar me ligj” në paragrafin e dytë të nenit 10 jo 
vetëm që kërkon që masa e kundërshtuar të ketë bazën ligjore në të drejtën vendase, por 
gjithashtu i referohet cilësisë së ligjit në fjalë, i cili duhet të jetë i qasshëm për personin 
në fjalë dhe i parashikueshëm  për efektet e tij (shiko, midis autoriteteve të tjera, Rotaru 
kundër Rumanisë [GC], nr. 28341/95, § 52, GJEDNJ 2000, dhe Maestri kundër Italisë 
[GC], nr. 39748/98, § 30,GJEDNJ 2004-I). Megjithatë, është kryesisht për autoritetet 
kombëtare, veçanërisht gjykatat, të interpretojnë dhe zbatojnë të drejtën e brendshme 
(shih, ndër autoritetet e tjera, Ëaite dhe Kennedy kundër Gjermanisë [GC], nr. 26083/94, 
§ 54,GJEDNJ 1999 -I; Korbely kundër Hungarisë [GC], nr. 9174/02, §§ 72-73,GJEDNJ 
2008; dhe Centro Europa 7 S.r.l. dhe Di Stefano kundër Italisë [GC], nr. 38433/09, § 
140, GJEDNJ 2012)..

124. Një nga kërkesat që rrjedhin nga shprehja “e përcaktuar me ligj” është parashikueshmëria. 
Kështu, një normë nuk mund të konsiderohet si një “ligj” brenda kuptimit të nenit 10 § 2 
përveç nëse është formuluar me saktësi të mjaftueshme për të mundësuar qytetarin që të 
rregullojë sjelljen e tij; ai ose ajo duhet të jetë në gjendje - nëse ka nevojë me këshilla të 
përshtatshme - të parashikojë, në një shkallë që është e arsyeshme në rrethanat, pasojat që 
një veprim i caktuar mund të sjellë. Këto pasoja nuk duhet të jenë të parashikueshme me 
siguri absolute. Përderisa siguria është e dëshirueshme, ajo mund të sjellë ngadalësinë e 
pasojës së   saj të tepërt, dhe ligji duhet të jetë në gjendje të mbajë hapin me rrethanat në 
ndryshim. Prandaj, shumë ligje janë në mënyrë të pashmangshme në terma të cilët, në 
një masë më të madhe ose më të vogël, janë të paqartë dhe interpretimi dhe zbatimi i të 
cilave janë çështje praktike (shih, për shembull, Lindon, Otchakovsky-Laurens dhe July 
v. France [GC] 21279/02 dhe 36448/02, § 41, GJEDNJ 2007 IV, Centro Europa 7 Srl 
dhe Di Stefano, cituar më lart, § 141, dhe Delfi AS kundër Estonisë [GC], nr.64569/09, 
§ 121, GJEDNJ 2015).

125. Niveli i saktësisë që kërkohet nga legjislacioni i brendshëm - i cili nuk mund të sigurojë 
çdo mundësi - varet në një shkallë të konsiderueshme nga përmbajtja e ligjit në fjalë, 
fusha që është hartuar për të mbuluar dhe numri dhe statusi i atyre të cilëve u takon (shih 
Centro Europa 7 Srl dhe Di Stefano, § 142, dhe Delfi AS, § 122, te dyja te përmendura 
me lart). Gjykata ka gjetur se personat që kryejnë një aktivitet profesional, të cilët janë 
mësuar të vazhdojnë me një shkallë të lartë të kujdesit gjatë ndjekjes së profesionit të 



861

tyre, në këtë llogari mund të marrin kujdes të veçantë në vlerësimin e rreziqeve që sjell 
kjo veprimtari (shih Lindon, Otchakovsky-Laurens dhe korrik, cituar më lart, § 41, me 
referenca të mëtejshme).

126. Gjykata vëren se, neni 49 (4) i ndryshuar i Aktit te Parlamentit e ka rregulluar sjelljen e 
deputeteve ne Parlament. Duket se aplikantët morën pjesë në shqyrtimin parlamentar të 
amendamentit. Për shkak të statusit të tyre të veçantë, anëtarët e parlamentit normalisht 
duhet të jenë të vetëdijshëm për rregullat disiplinore që synojnë të sigurojnë funksionimin 
e rregullt të Parlamentit. Këto rregulla në mënyrë të pashmangshme përfshijnë një 
element të paqartësisë (“sjellje serioze sulmuese”) dhe janë subjekt i interpretimit në 
praktikën parlamentare. Rregulla të ngjashme me ato të Hungarisë ekzistojnë në shumë 
shtete evropiane dhe ato janë të gjitha në një mënyrë të krahasueshme (shih shembujt 
në paragrafin 56 më lart). Gjykata konsideron se ankuesit, për shkak të statusit të 
tyre profesional të parlamentarëve, duhet të kenë qenë në gjendje të parashikojnë në 
një shkallë të arsyeshme, pasojat që mund të sjellin sjellja e tyre edhe në mungesë të 
zbatimit të mëparshëm të dispozitës së kundërshtuar (shih Kudrevičius 37553/05, § 115, 
15 tetor 2015, dhe, mutatis mutandis, në lidhje me nenin 7 të Konventës, Huhtamäki 
kundër Finlandës, nr. 54468/09, § 51, dhe të tjerat kundër Lituanisë [GC] 6 mars 2012, 
me referenca të mëtejshme).

127. Prandaj, Gjykata konstaton se neni 49 (4) i ndryshuar i Aktit të Kuvendit ka përmbushur 
nivelin e kërkuar të saktësisë dhe se, për këtë arsye, ndërhyrja ishte “e përcaktuar me 
ligj”.
(c) Nëse ndërhyrja ka ndjekur një qëllim legjitim

128. Palët kishin pikëpamje disi të ndryshme në lidhje me qëllimin e ndërhyrjes në fjalë. 
Aplikantët ranë dakord se ndërhyrja kishte ndjekur qëllimin e “mbajtjes së funksionimit 
të duhur të Parlamentit” dhe kështu korrespondonte me qëllimin e mbrojtjes së të 
drejtave të të tjerëve. Qeveria pohoi se ndërhyrja ka ndjekur dy qëllime legjitime, 
përkatësisht mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve dhe parandalimin e çrregullimit. Në 
lidhje me të parat, ata argumentuan se ky qëllim përfshinte të drejtat e anëtarëve të tjerë 
të parlamentit.

129. Gjykata është e bindur se ndërhyrja ka ndjekur dy qëllime legjitime në kuptim të nenit 
10 § 2 të Konventës. Së pari, kishte për qëllim parandalimin e ndërprerjes së punës së 
Parlamentit në mënyrë që të sigurohej funksionimi i tij efektiv dhe kështu të ndiqte 
qëllimin legjitim të “parandalimit të çrregullimit”. Së dyti, kishte për qëllim të mbronte 
të drejtat e anëtarëve të tjerë të parlamentit, duke ndjekur kështu qëllimin e “mbrojtjes 
së të drejtave të të tjerëve”.
(d) Nëse ndërhyrja ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike

130. Ankuesit pohuan se ndërhyrja në fjalë kishte dështuar të plotësonte kërkesën e 
domosdoshme në një shoqëri demokratike, ndërsa Qeveria argumentoi se ajo ishte 
proporcionale me qëllimet legjitime të ndjekura.

131. Në rastin aktual, Gjykata është thirrur për herë të parë për të shqyrtuar pajtueshmërinë 
me nenin 10 të Konventës për masat e brendshme disiplinore të shqiptuara për deputetët 
për mënyrën në të cilën ata janë shprehur në Parlament. Në shqyrtimin e çështjes në fjalë, 
Gjykata do të marrë parasysh parimet që rregullojnë lirinë e shprehjes në përgjithësi dhe 
ato që kanë të bëjnë me ushtrimin e lirisë së shprehjes në Parlament.
(i) Parimet e përgjithshme
(α) Për lirinë e shprehjes

132. Parimet e përgjithshme në lidhje me pyetjen nëse një ndërhyrje në lirinë e shprehjes është 
“e domosdoshme në një shoqëri demokratike” janë vendosur mirë në jurisprudencën e 
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Gjykatës dhe janë përmbledhur si më poshtë (shih, midis autoriteteve të fundit, Animal 
Defenders International kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr.48876/08, § 100, 
GJEDNJ 2013 (ekstrakte) dhe Delfi AS, cituar më lart, § 131):
“(i)  Liria e shprehjes përbën një nga themelet thelbësore të një shoqërie demokratike 

dhe një nga kushtet bazë për përparimin e saj dhe për vetëpërmbushjen e secilit 
individ. Duke iu nënshtruar paragrafit 2 të nenit 10, ai zbatohet jo vetëm për 
‘informacione’ ose ‘ide’ që pranohen në mënyrë të favorshme ose konsiderohen si 
jo-frenuese ose si çështje indiference, por edhe për ata që ofendojnë, shokojnë apo 
shqetësojnë. Të tilla janë kërkesat e pluralizmit, tolerancës dhe mirëkuptimit pa të 
cilin nuk ka ‘shoqëri demokratike’. Siç është përcaktuar në nenin 10, kjo liri është 
subjekt i përjashtimeve, të cilat ... duhet, megjithatë, të interpretohen në mënyrë 
rigoroze dhe nevoja për çdo kufizim duhet të vendoset bindshëm ...

(ii) Mbiemri ‘i domosdoshëm’, në kuptim të nenit 10 § 2, nënkupton ekzistencën e një 
‘nevoje sociale të ngutshme’. Shtetet Kontraktuese kanë një hapësirë   të caktuar 
vlerësimi, në vlerësimin nëse ekziston një nevojë e tillë, por ajo shkon krah për krah 
me mbikëqyrjen evropiane, duke përfshirë edhe legjislacionin dhe vendimet që e 
zbatojnë, madje edhe ato të dhëna nga një gjykatë e pavarur. Prandaj, Gjykata është 
e autorizuar të japë vendimin përfundimtar nëse një “kufizim” është i pajtueshëm 
me lirinë e shprehjes të mbrojtur nga Neni 10.

(iii) Detyra e Gjykatës, në ushtrimin e juridiksionit mbikëqyrës, nuk është të zërë vendin 
e autoriteteve kombëtare kompetente, por më tepër të shqyrtojë sipas nenit 10 
vendimet që ato kanë dhënë në bazë të fuqisë së tyre të vlerësimit. Kjo nuk do 
të thotë që, mbikëqyrja është e kufizuar në përcaktimin nëse Shteti përgjegjës ka 
ushtruar lirinë e tij të arsyeshme, me kujdes dhe në mirëbesim; ajo që duhet të bëjë 
Gjykata është të shqyrtojë ndërhyrjen e ankimuar duke marrë parasysh  çështjes 
në tërësi dhe të përcaktojë nëse ajo ishte “proporcionale me qëllimin legjitim të 
ndjekur” dhe nëse arsyet e paraqitura nga autoritetet kombëtare për ta justifikuar 
atë janë ʻ të përshtatshme dhe të mjaftueshmeʼ ... Duke vepruar kështu, Gjykata 
duhet të bindet se autoritetet kombëtare kanë aplikuar standarde të cilat janë në 
përputhje me parimet e mishëruara në nenin 10 dhe, për më tepër, ato mbështeten 
në një vlerësim të pranueshëm të fakteve të  lidhura ...”

(β) Për garancitë procedurale të lirisë së shprehjes
133. Përveç faktorëve të mësipërm, drejtësia e procedurave dhe garancitë procedurale të 

ofruara janë faktorë që në disa rrethana mund të duhet të merren parasysh gjatë vlerësimit 
të proporcionalitetit të një ndërhyrjeje në lirinë e shprehjes (shih Shoqata Ekin kundër 
Francës, nr. 39288/98, § 61, GJEDNJ 2001 VIII, Steel dhe Morris kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, nr. 68416/01, § 95,GJEDNJ 2005 II, Kyprianou kundër Qipros [GC], 
nr.73797/01, §§ 171 dhe 181, GJEDNJ 2005 XIII, Saygılı dhe Seyman kundër Turqisë, 
nr.51041/99, §§ 24-25, 27 qershor 2006, Kudeshkina kundër Rusisë, nr 29492/05, § 83, 
26 shkurt 2009, Lombardi Vallauri kundër Italisë, nr. 39128/05, § 46, 20 tetor 2009, 
Sanoma Uitgevers B.V kundër Hollandës [GC], nr. 38224/03, § 100, 14 shtator 2010, 
Cumhuriyet Vakfı dhe të tjerët kundër Turqisë, nr. 28255/07, § 59, 8 tetor 2013 dhe 
Morice kundër Francës [GC], nr. 29369/10, § 155, 23 prill 2015).

134. Në Shoqërinë  Ekin, e cila  kishte të bënte me një ndalim administrativ për shpërndarjen 
dhe shitjen e një libri me “origjinë të huaj”, Gjykata u shpreh se një kornizë ligjore 
duhet të sigurojë, ndër të tjera, një rishikim efektiv gjyqësor të këtyre ndalimeve për 
të parandaluar çdo abuzim të pushtetit (cituar më lart, § 58). Gjykata vuri në dukje se, 
gjykatat administrative kryejnë  vetëm një shqyrtim të kufizuar të arsyeve për ndalime 



863

të tilla. Në çështjen e shoqatës ankuese, Conseil d’Etat bëri një shqyrtim të plotë, por 
efektiviteti i saj praktik u dëmtua nga kohëzgjatja e tepërt e procedurave. Gjykata 
vlerësoi se, një shqyrtim gjyqësor i tillë i mangët siguroi garanci të pamjaftueshme 
kundër abuzimit (ibid., § 61).

135. Në çështjen  Lombardi Vallauri, në të cilin kërkuesi kandidat për një post mësimor në 
një universitet të një sekti fetar  u refuzua për shkak të pikëpamjeve të tij të dyshuara 
heterodokse, Gjykata vuri në dukje se, në procedurat para Bordit të Fakultetit, kërkuesi 
nuk i ishin  siguruar garancitë e duhura procedurale (cituar më lart, §§ 46-48). Në 
procedurat e rishikimit gjyqësor, gjykatat administrative kishin kufizuar shqyrtimin 
e tyre për vendimin e kundërshtuar për faktin se Bordi i Fakultetit kishte vërejtur 
ekzistencën e refuzimit të kongregacionit  për të miratuar kandidaturën e kërkuesit. 
Fakti që ankuesit nuk i ishin  dhënë arsyet e sakta për  refuzimin përjashtoi çdo mundësi 
të debatit kundërshtues. Prandaj, Gjykata gjeti se, shqyrtimi gjyqësor nuk ishte i 
përshtatshëm (ibid., §§ 51 dhe 54).

136. Në çështjen  Cumhuriyet Vakfı dhe të Tjerë, që kishte  të bënte  me një urdhëresë kundër 
një gazete kombëtare të lëshuar gjatë procedurave civile për mbrojtjen e të drejtave 
të personalitetit, Gjykata gjeti se ankuesve  nuk u ishin ofruar masa të mjaftueshme 
mbrojtëse (cituar më lart, § 75). Ajo kishte të bënte me (i) shtrirjen jashtëzakonisht të 
gjerë të urdhrit, (ii) kohëzgjatjen e saj të tepërt, (iii) dështimin e gjykatës vendase për të 
dhënë ndonjë arsyetim për masën e përkohshme dhe (iv) pamundësinë e ankuesve  për 
të kundërshtuar masat para se të jepen. (ibid., §§ 62-74).
(γ) Për lirinë e shprehjes së anëtarëve të parlamentit

137. Në jurisprudencën e saj, Gjykata ka theksuar vazhdimisht rëndësinë e lirisë së shprehjes 
për anëtarët e parlamentit, duke qenë kështu parimi i fjalës politike par excellence. Në 
rastin e Castells kundër Spanjës (23 prill 1992, Seria A nr. 236), që kishte të bënte 
me dënimin e një senatori për fyerjen e Qeverisë në një artikull për shtyp, Gjykata u 
shpreh se, “ndërsa liria e shprehjes është e rëndësishme për të gjithë, në veçanti  për një 
përfaqësues të zgjedhur të popullit. Ai përfaqëson elektoratin e tij, tërheq vëmendjen 
për preokupimet e tyre dhe mbron interesat e tyre. Prandaj, ndërhyrjet me lirinë e 
shprehjes së një anëtari të parlamentit të opozitës ... kërkojnë shqyrtimin më të afërt 
nga ana e Gjykatës “(ibid., § 42 dhe Piermont kundër Francës, 27 prill 1995, § 76 në 
gjobë , Seria A, nr 314). Këto parime janë konfirmuar në një numër rastesh në lidhje 
me lirinë e shprehjes së anëtarëve të parlamenteve kombëtare ose rajonale (shih, midis 
autoriteteve të tjera, Jeruzalem kundër Austrisë, nr 26958/95, § 36, GJEDNJ 2001 II, 
Féret kundër Belgjikës nr.15615/07, § 65, 16 korrik 2009, dhe Otegi Mondragon kundër 
Spanjës, nr.2034 / 07, § 50, GJEDNJ 2011), si dhe në një varg çështjesh që kanë të bëjnë 
me kufizimet në të drejtën e qasjes në një Gjykata që rrjedh nga veprimi i imunitetit 
parlamentar (shih A. kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 35373/97, § 79, GJEDNJ 2002 
-X, Cordova kundër Italisë (nr.1), numër 40877/98, § 59,GJEDNJ 2003-I; Cordova 
kundër Italisë (nr.2), nr. 45649/99, § 60,GJEDNJ 2003- I (ekstrakte); Zollmann kundër 
Mbretërisë së Bashkuar (vendim), nr 62902/00, GJEDNJ 2003- XII; De Jorio kundër 
Italisë, nr. 73936/01, § 52, 3 qershor 2004, Patrono, Cascini dhe Stefanelli kundër 
Italisë, nr. 10180/04, § 61, 20 prill 2006; dhe C.G.I.L dhe Cofferati kundër Italisë, nr. 
46967/07, § 71, 24 shkurt 2009).
(δ) Për lirinë e shprehjes në Parlament

138. Nuk mund të ketë dyshim se fjalimi në Parlament gëzon një nivel të lartë mbrojtjeje. 
Parlamenti është një forum unik për debatin në një shoqëri demokratike, e cila është 
me rëndësi thelbësore. Niveli i lartë i mbrojtjes për të folur aty është demonstruar, 
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ndër të tjera, nga sundimi i imunitetit parlamentar. Gjykata ka pranuar se, praktika 
e gjatë për shtetet në përgjithësi për të dhënë shkallë të ndryshme të imunitetit ndaj 
parlamentarëve ndjek synimet legjitime të mbrojtjes së fjalës së lirë në Parlament dhe 
ruajtjen e ndarjes së pushteteve midis legjislaturës dhe gjyqësorit. Format e ndryshme 
të imunitetit parlamentar mund të shërbejnë me të vërtetë për të mbrojtur demokracinë 
politike efektive që përbën një nga gurët themelorë të sistemit të Konventës, veçanërisht 
aty ku ato mbrojnë autonominë e legjislaturës dhe të opozitës parlamentare (shih, 
ndër autoritetet e tjera, Kart, cituar më lart, § 81 me referenca të mëtejshme, dhe 
Syngelidis kundër Greqisë, nr. 24895/07, § 42, 11 shkurt 2010). Garancitë e ofruara 
nga të dyja llojet e imunitetit parlamentar, (mosveprimi dhe paprekshmëria) shërbejnë 
për të siguruar pavarësinë e Kuvendit në kryerjen e detyrës së tij. Pandryshueshmëria 
ndihmon në arritjen e pavarësisë së plotë të Parlamentit duke parandaluar çdo mundësi 
të procedurave penale të motivuara politikisht (fumus persecutionis) dhe duke mbrojtur 
kështu opozitën nga presioni ose abuzimi nga ana e shumicës (shih Kart, cituar më lart, 
§ 90). Mbrojtja që ofron liria e fjalës në Parlament shërben për të mbrojtur interesat e 
parlamentit në tërësi dhe nuk duhet të kuptohet si mbrojtje që u jepet vetëm deputetëve 
individualë (shih A. kundër Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lart, § 85).

139. Duke pasur parasysh këtë, ndërsa liria e debatit parlamentar është me rëndësi themelore 
në një shoqëri demokratike, nuk është absolutisht në natyrë. Një Shtet Kontraktues 
mund ta bëjë atë subjekt të disa “kufizimeve” ose “gjobave” të caktuara, por është për 
Gjykatën të japë një vendim përfundimtar mbi pajtueshmërinë e këtyre masave me 
lirinë e shprehjes të përcaktuar në nenin 10 (shih Castells, cituar më lart, § 46 dhe 
Incal kundër Turqisë, 9 qershor 1998, § 53, Raportet e Aktgjykimeve dhe Vendimeve 
1998 IV). Ushtrimi i lirisë së shprehjes në Parlament kryen me vete “detyra dhe 
përgjegjësi” të përmendura në nenin 10 § 2 me qëllim që të sigurohet funksionimi 
efektiv i Parlamentit. Parlamentet kanë të drejtë sipas kësaj dispozite të reagojnë kur 
anëtarët e tyre angazhohen në sjellje të çrregullt që pengojnë funksionimin normal të 
legjislaturës. Ashtu si sundimi i përgjithshëm i pranuar i imunitetit parlamentar ofron 
mbrojtje të zgjatur, por jo të pakufizuar në fjalim në Parlament, kështu që disa kufizime 
në fjalimin në Parlament - të motivuara nga nevoja për të siguruar që puna në parlament 
të zhvillohet në mënyrë të rregullt - duhet të konsiderohet gjithashtu e justifikuar. 
Është e rëndësishme të theksohet në këtë drejtim se Komisioni i Venecias vuri re se, 
në shumicën e parlamenteve kombëtare anëtarët mund të jenë subjekt i sanksioneve të 
brendshme disiplinore nga Parlamenti (shih paragrafët 48-49 më lart).

140. Në këtë kontekst, Gjykata e konsideron të rëndësishme të dallojë, në njërën anë, thelbin 
e një fjalimi parlamentar dhe, në anën tjetër, kohën, vendin dhe mënyrën në të cilën 
ky fjalim është përcjellë. Ky dallim u përmend në gjykimin e Gjykatës Kushtetuese 
Hungareze (shih paragrafin 33 më lart). Gjykata konsideron se Shtetet - ose vetë 
Parlamentet - duhet, në parim, të rregullojnë në mënyrë të pavarur kohën, vendin dhe 
mënyrën e të folurit në Kuvend, dhe se, përkatësisht, shqyrtimi i Gjykatës në këtë 
drejtim duhet të kufizohet. Përkundrazi, shtetet kanë gjasa të kufizuara në rregullimin e 
përmbajtjes së fjalimit parlamentar. Megjithatë, disa rregullore mund të konsiderohen 
të nevojshme për të parandaluar format e shprehjes siç janë thirrjet direkte ose indirekte 
për dhunë. Në verifikimin se liria e shprehjes mbetet e siguruar, shqyrtimi i Gjykatës në 
këtë kontekst duhet të jetë më i rreptë. Në çdo rast, nëpërmjet sundimit të përgjithshëm 
të imunitetit parlamentar, Shtetet ofrojnë një nivel më të lartë mbrojtjeje në fjalim në 
Parlament, me pasojë që nevoja për ndërhyrjen e Gjykatës mund të pritet që të jetë e 
rrallë.
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141. Gjykata rithekson që demokracia përbën një element themelor të “rendit publik europian” 
dhe se të drejtat e garantuara sipas nenit 3 të Protokollit nr. 1 janë thelbësore për krijimin 
dhe ruajtjen e themeleve të një demokracie efektive dhe kuptimplote të qeverisur nga 
rregulli (shih, midis shumë autoriteteve të tjera, Ždanoka kundër Letonisë [GC], nr 
58278/00, §§ 98 dhe 103, GJEDNJ 2006- IV). Kështu, Konventa krijon një lidhje të 
ngushtë midis një demokracie politike efektive dhe funksionimit efektiv të Parlamentit. 
Prandaj, nuk mund të ketë dyshim se funksionimi efektiv i parlamentit është një vlerë 
e një rëndësie kyçe për një shoqëri demokratike dhe për këtë arsye ushtrimi i fjalës së 
lirë në Parlament mund të duhet të japë në raste të interesave legjitime të mbrojtjes së 
sjelljes së rregullt të biznesit parlamentar si dhe mbrojtjen e të drejtave të anëtarëve të 
tjerë të parlamentit. Debati i rregullt në Parlament, në fund të fundit i shërben procesit 
politik dhe legjislativ, interesave të të gjithë anëtarëve të legjislaturës, duke u mundësuar 
atyre që të marrin pjesë në kushte të barabarta në procedimet parlamentare dhe interesat 
e shoqërisë në përgjithësi. Gjykata Kushtetuese e Hungarisë konsideroi në këtë kontekst 
se detyra ishte të gjente ekuilibrin e duhur midis të drejtave të deputetëve individualë 
dhe garantimit të veprimtarisë efektive parlamentare (shih paragrafin 41 më lart).

Gjykata pajtohet me këtë qasje, duke shtuar se të drejtat e minoritetit parlamentar 
duhet gjithashtu të jenë pjesë e ekuacionit. Në një mënyrë më të përgjithshme, Gjykata 
përsërit se pluralizmi dhe demokracia duhet të bazohen në dialog dhe në një frymë 
kompromisi (shih Partia Komuniste e Bashkuara e Turqisë dhe të Tjerë kundër Turqisë, 
30 janar 1998, § 45, Raportet 1998- I, Leyla Şahin k. Turqisë [GC],  nr. 44774/98, § 108, 
GJEDNJ 2005 -XI dhe Tănase kundër Moldavisë [GC], nr. 7/08, § 178, GJEDNJ 2010).
(ε) Autonomia e Parlamentit

142. Gjykata vëren se rregullat në lidhje me funksionimin e brendshëm të Parlamentit janë 
shembulli i parimit të themeluar kushtetues të autonomisë së Kuvendit. Autonomia e 
Parlamentit të paditur është e mbrojtur me nenin 5 (7) të Ligjit Themelor, i cili parashikon, 
ndër të tjera, se Kryetari ushtron kompetenca policore dhe disiplinore për të siguruar 
funksionimin e pa shqetësuar të Parlamentit (shih paragrafin 24 më lart). Në përputhje 
me këtë parim, i njohur gjerësisht në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, Parlamenti 
ka të drejtë, me përjashtim të kompetencave të tjera dhe brenda kufijve të kornizës 
kushtetuese, të rregullojë punët e veta të brendshme, si ndër të tjera, organizimin e saj 
të brendshëm, përbërjen e organeve të saj dhe mbajtjen e rendit të mirë gjatë debateve. 
Autonomia e Parlamentit duket se shtrihet në fuqinë e Parlamentit për të zbatuar rregullat 
që synojnë sigurimin e sjelljes së rregullt të biznesit parlamentar. Kjo nganjëherë quhet 
“autonomia juridiksionale e Parlamentit”. Sipas Komisionit të Venecias, shumica 
e parlamenteve kanë rregullat e brendshme të procedurës që parashikojnë sanksione 
disiplinore ndaj anëtarëve (shih paragrafët 48 49 më lart).

143. Në parim, rregullat në lidhje me funksionimin e brendshëm të parlamenteve kombëtare, 
si një aspekt i autonomisë parlamentare, bien brenda kufijve të vlerësimit të Shteteve 
Kontraktuese. Autoritetet kombëtare, më së shumti parlamentet (ose organet e 
krahasueshme të përbërë nga përfaqësues të zgjedhur të popullit), janë me të vërtetë 
më të mirë se gjyqtari ndërkombëtar për të vlerësuar nevojën për të kufizuar sjelljen e 
një anëtari që shkakton përçarje në zhvillimin e rregullt të debateve parlamentare dhe 
mund të jetë e dëmshme për interesin themelor të sigurimit të funksionimit efektiv të 
Parlamentit në një demokraci (shih Kart, cituar më lart, § 99 dhe, mutatis mutandis, 
Kudrevičius dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 97 dhe 156, me referenca të mëtejshme).

144. Sa i përket gjerësisë së kufirit të vlerësimit që do t’i jepet Shtetit të paditur, kjo varet nga 
një numër faktorësh. Ai përcaktohet nga lloji i shprehjes në fjalë dhe në këtë drejtim, 
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Gjykata rithekson se ka pak fushëveprim sipas nenit 10 § 2 të Konventës për kufizime 
në fjalimin politik ose në debat mbi çështje me interes publik (shih, mes autoritete të 
tjera Sürek kundër Turqisë (nr.1) [GC], numër 26682/95, § 61,GJEDNJ 1999 -IV, Stoll 
kundër Zvicrës [GC], nr 69698/01, § 106, GJEDNJ 2007- V; dhe Perinçek kundër 
Zvicrës [GC], nr. 27510/08, § 197, 15 tetor 2015). Mbrojtja e debatit të lirë në Parlament 
është padyshim thelbësor për një shoqëri demokratike. Gjykata ka theksuar më lart se, 
nga njëra anë, mbrojtja e ofruar për fjalën e lirë në parlament shërben për të mbrojtur 
interesat e Parlamentit në tërësi, por në anën tjetër, fjalimi i lirë nuk duhet të përdoret në 
atë mënyrë që dëmton efektivitetin funksionimin e Parlamentit.

145. Gjykata vëren në lidhje me këtë pozicionin e shumicës së madhe të shteteve kontraktuese, 
të cilat sanksionojnë fjalimin ose sjelljen që ndërhyjnë në sjelljen e rregullt të procedurave 
parlamentare. Nga materiali krahasues i ligjit në dispozicion të Gjykatës, duket se 
shumica, nëse jo të gjitha, shtetet anëtare kanë një sistem të disiplinimit të anëtarëve 
të parlamentit të cilët shkelin rregullat e Parlamentit duke u angazhuar në fjalime ose 
sjellje të pahijshme (shih paragrafin 56 më lart) . Rregulla të ngjashme ekzistojnë në 
Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe në Parlamentin Evropian (shih 
respektivisht paragrafët 42-44 dhe 50-52 më lart). Nga studimi i së drejtës krahasuese 
mund të shihet që parlamentet disponojnë një sërë masash disiplinore për të siguruar 
kryerjen e rregullt të procedurave parlamentare, duke përfshirë, ndër të tjera, një thirrje 
për urdhër ose një paralajmërim, si dhe disa masa të largëta të tilla si mohimi i së drejtës 
për të folur, përjashtimi nga një sesion dhe sanksionet financiare. Nga kjo mund të 
thuhet se, pavarësisht dallimeve në lidhje me natyrën dhe shtrirjen e masave disiplinore, 
shtetet anëtare në përgjithësi pranojnë nevojën për rregullime që sanksionojnë fjalimin 
abuziv ose sjelljen në parlament.

146. Duke pasur parasysh këtë, Gjykata konsideron se ekziston një interes publik kryesor 
për të siguruar që Parlamenti, duke respektuar kërkesat e një debati të lirë, të mund të 
funksionojë në mënyrë efektive dhe të ndjekë misionin e tij  në një shoqëri demokratike. 
Prandaj, kur qëllimi themelor i rregullave përkatëse disiplinore është ekskluzivisht për 
të siguruar efektivitetin e Parlamentit dhe rrjedhimisht të procesit demokratik, kufiri i 
vlerësimit që duhet ofruar në këtë fushë duhet të jetë i gjerë. Gjykata vëren se, tashmë ka 
pranuar që shtetet anëtare kanë një hapësirë   të gjerë vlerësimi në kontekstin e rregullimit 
të imunitetit parlamentar, i cili i përket fushës së së drejtës parlamentare (shih Kart, 
cituar më lart, § 82).

147. Megjithatë, në këtë pikëpamje Gjykata dëshiron të theksojë se, nga pikëpamja e 
provës së domosdoshme sipas nenit 10 § 2 të Konventës, liria kombëtare, e cila është 
e natyrshme në nocionin e autonomisë parlamentare, në sanksionimin e fjalës ose 
sjelljes në Parlament që mund që mund të konsiderohet abuzive, megjithëse shumë 
e rëndësishme, nuk është e papenguar. Kjo  e  fundit duhet të jetë në përputhje me 
konceptet e “demokracisë politike efektive” dhe “sundimit të ligjit” të cilës i referohet 
Preambula e Konventës. Gjykata përsërit se pluralizmi, toleranca dhe mendjemprehtësia 
janë shenja të një “shoqërie demokratike”. Ndonëse interesat individuale duhet të jenë 
në vartësi të atyre të një grupi, demokracia nuk do të thotë thjesht që pikëpamjet e 
një morie duhet të mbizotërojnë gjithmonë: duhet të arrihet një ekuilibër që siguron 
trajtimin e drejtë dhe të duhur të njerëzve nga pakicat dhe shmang abuzimin e një të një 
pozite dominuese (shih, midis autoriteteve të tjera, Young, James dhe Ëebster kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 13 gusht 1981, § 63, Seria A 44, Gorzelik dhe të tjerët kundër 
Polonisë [GC], nr.44158 / 98, § 90, GJEDNJ 2004- I dhe Leyla Şahin, cituar më lart, 
§ 108). Prandaj, autonomia parlamentare nuk duhet të abuzohet me qëllim të shtypjes 
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së lirisë së shprehjes së deputetëve, e cila është në qendër të debatit politik në një 
demokraci. Ajo do të ishte e papajtueshme me qëllimin dhe objektin e Konventës, nëse 
shtetet kontraktuese, duke miratuar një sistem të veçantë të autonomisë parlamentare, 
u liruan nga përgjegjësia e tyre sipas Konventës në lidhje me ushtrimin e fjalës së lirë 
në Parlament (shih, mutatis mutandis, Cordova kundër Italisë (nr.1), përmendur më 
lart, § 58). Në mënyrë të ngjashme, rregullat në lidhje me funksionimin e brendshëm 
të Parlamentit nuk duhet të shërbejnë si bazë për shumicën që abuzon me pozitën e 
saj dominuese kundrejt opozitës. Gjykata i kushton rëndësi mbrojtjes së pakicës 
parlamentare nga abuzimi i shumicës. Prandaj, do të shqyrtojë me kujdes të veçantë çdo 
masë që duket të veprojë vetëm ose kryesisht në disavantazh të opozitës (shih, lidhur me 
pajtueshmërinë me nenin 3 të Protokollit nr. 1 të kufizimeve mbi të drejtat zgjedhore, 
Tănase, cituar më lart , § 179). Gjykata më tej thekson që Asambleja Parlamentare e 
Këshillit të Evropës ka theksuar nevojën për trajtim të barabartë të të gjithë anëtarëve të 
parlamentit (shih paragrafin 47 më lart).
(ii) Zbatimi i këtyre parimeve në rastin aktual

148. Siç u tha më lart (shih paragrafin 132 më lart), mbiemri “i domosdoshëm” në nenin 10 
§ 2 nënkupton ekzistencën e një nevoje urgjente sociale. Shtetet Kontraktuese kanë një 
hapësirë   vlerësimi në vlerësimin nëse ekziston një nevojë e tillë dhe në rastin në fjalë, 
Gjykata ka vendosur që kufiri i vlerësimit është i gjerë (shih paragrafin 146 më lart). 
Gjykata nuk ka vështirësi në pranimin se në rastin në fjalë ishte e nevojshme të reagonte 
ndaj sjelljes së ankuesve në Parlament, gjë që ishte çështje që Kuvendi duhet të merrte 
parasysh  ushtrimin e autonomisë së tij. Për më tepër, Gjykata duhet të përcaktojë nëse 
ndërhyrja në fjalë ishte proporcionale me qëllimet legjitime të ndjekura dhe nëse arsyet 
e parashtruara nga autoritetet kombëtare për ta justifikuar atë ishin të përshtatshme dhe 
të mjaftueshme (shih paragrafin 132 më lart). Kërkesat e fundit do të shqyrtohen nga 
Gjykata më poshtë.

149. Në rastin në fjalë, ankuesit , gjatë një debati dhe një votimi, sollën një pankartë të 
madhe dhe banera  të mëdhenj në mes të dhomës parlamentare dhe i shfaqën ato (shih, 
respektivisht, paragrafët 12-13, 15-16 dhe 20-21 më sipër). Një nga ankueset, Znj. 
Lengyel, gjithashtu përdori një megafon për të folur gjatë votimit (shih paragrafët 20-
21 më lart). Duket se, parashtruesve i është dhënë një paralajmërim nga Kryetari (shih, 
respektivisht, paragrafët 13, 16 dhe 21 më lart). Gjykata konsideron se, paraqitja e nj 
pankarte ose një baneri  në parlament nuk është një mënyrë konvencionale për deputetët 
që të shprehin pikëpamjet e tyre për një temë të caktuar të debatuar në Dhomën e 
Përfaqësuesve. Duke zgjedhur këtë formë të sjelljes, kërkuesit e ndërprenë rendin në 
Parlament. Ata kishin qenë të lirë për të përcjellë të njëjtin mesazh në fjalimin e tyre 
parlamentar stricto sensu dhe nëse kishin bërë kështu që pasojat e veprimeve të tyre 
mund të ishin krejtësisht të ndryshme. Përdorimi i një megafoni në Parlament gjithashtu 
qartë e prish rendin.

150. Gjykata vëren se, në tre propozimet e saj përkatëse për të gjobitur ankuesit, që më pas 
janë miratuar nga Parlamenti, Kryetari i referohet sjelljes së ankuesve, siç është shënuar 
në procesverbal, e cila ishte konsideruar si një ofenduese e rendit parlamentar (shih, 
respektivisht, paragrafët 14, 17 dhe 22-23 më lart). Në rastin e ankuesve , Znj. Szél, Znj. 
Lengyel dhe Znj. Osztolykán, Kryetari i  Kuvendit vuri re se sjellja e tyre ishte shumë 
fyese ndaj rendit parlamentar për shkak të shfaqjes së banerit të tyre  dhe përdorimit 
të megafonit (shih paragrafin 23 më lart). Për faktet e rastit, Gjykata është e kënaqur 
që ankuesit nuk kanë marrë sanksione për të shprehur pikëpamjet e tyre mbi çështjet 
e debatuara në Parlament, por për kohën, vendin dhe mënyrën në të cilën ata e  kishin 
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bërë këtë. Ky konkluzion, mbështetet nga fakti se në procedurat parlamentare nuk kishte 
ekzaminim të përmbajtjes aktuale të shprehjes së ankuesve.

151. Për më tepër, duke pasur parasysh rrethanat e çështjes në fjalë, Gjykata nuk gjen asnjë 
arsye për të dyshuar se sanksionet disiplinore të kontestuara të cilat u janë dhënë  
kërkuesve u mbështetën nga arsyet që ishin të përshtatshme  për qëllimet legjitime 
të ndjekura, përkatësisht parandalimin e çrregullimin  dhe mbrojtjen e të drejtave të 
anëtarëve të tjerë të parlamentit. Megjithatë, nuk sheh ndonjë nevojë për të vendosur 
nëse, duke pasur parasysh shtrirjen e gjerë të vlerësimit të Shtetit, arsyet si të tilla 
gjithashtu ishin të mjaftueshme për të treguar se ndërhyrja e diskutueshme ishte “e 
domosdoshme”. Gjykata e konsideron më të përshtatshme për të përqendruar shqyrtimin 
e saj nëse kufizimi i të drejtës së ankuesve  për lirinë e shprehjes ishte shoqëruar me 
masa mbrojtëse efektive dhe adekuate kundër abuzimit. Në të vërtetë, siç u tha më lart 
(paragrafi 133 dhe në vijim), drejtësia e procedurave dhe garancitë procedurale të ofruara 
janë faktorë që mund të duhet të merren parasysh gjatë vlerësimit të proporcionalitetit 
të një ndërhyrjeje në lirinë e shprehjes. Për më tepër, Gjykata ka gjetur më lart (shih 
paragrafin 140) se, duhet të kufizohet shqyrtimi se si rregullohet koha, vendi dhe mënyra 
e fjalimeve në Parlament  duhet të jenë të kufizuara.

152. Në lidhje me këtë, duhet të theksohet se ushtrimi i fuqisë së Parlamentit për të sanksionuar 
sjelljen e çrregullt të një anëtari duhet të respektojë parimin e proporcionalitetit të 
pandarë në nenin 10, duke përfshirë edhe aspektin e tij procedural (shih paragrafin 
133 më lart). Pajtueshmëria me parimin e proporcionalitetit urdhëron, ndër të tjera, që 
sanksionet e vendosura duhet të korrespondojnë me ashpërsinë e një shkelje disiplinore. 
Në të njëjtën kohë, Gjykata duhet të marrë parasysh autonominë e Parlamentit, e cila 
duhet të peshojë shumë në balancimin e interesave që do të kryhen nën provimin e 
proporcionalitetit. Duke pasur parasysh këtë dhe hapësirën e gjerë të vlerësimit që do 
t›u akordohet Shteteve Kontraktuese në këtë kontekst (shih paragrafin 146 më lart), këtu 
duhet të dallohen dy situata të ndryshme.

153. Situata e parë do të fitonte në rastet - ndoshta më tepër teorike - të Parlamentit që vepron 
qartë në tejkalim të kompetencave të tij, në mënyrë arbitrare ose në të vërtetë keq për 
imponimin e sanksioneve që nuk janë të përshkruara në Rregullore ose në mënyrë jo-
proporcionale me shkeljen disiplinore të supozuar. Në një kontekst të tillë, Parlamenti 
padyshim nuk mund të mbështetet në autonominë e vet për të justifikuar sanksionin që 
imponon, gjë që për këtë arsye do t’i nënshtrohet shqyrtimit të plotë të Gjykatës.

154. Situata e dytë - relevante për rastin në fjalë - do të përfitohej kur një deputet i sanksionuar 
nuk do të dispononte masa themelore procedurale nën procedurën parlamentare për të 
kundërshtuar masat disiplinore të vendosura ndaj tij (shih, mutatis mutandis, Hoon 
kundër Mbretërisë së Bashkuar (vendim ), nr.14832 / 11, 13 nëntor 2014). Kjo do të 
ngrejë një çështje nga pikëpamja e kërkesave procedurale sipas nenit 10 (shih paragrafin 
133 më lart).

155. Në lidhje me këtë, qeveria ka bërë një dallim midis sanksioneve të menjëhershme, të 
tilla si mohimi i së drejtës për të folur dhe përjashtimit nga një seancë, e cila menjëherë 
ndalon një deputet të shprehë mendimin e tij apo të saj, të cilat ishin të një natyre ex 
post facto. Ky dallim pasqyrohet, për shembull, në Rregulloren e Punës të Parlamentit 
Evropian (shih paragrafin 51 më lart). Gjykata konsideron se garancitë procedurale në 
dispozicion në lidhje me këto lloje të ndryshme të sanksioneve mund të ndryshojnë 
gjithashtu. Sanksionet e menjëhershme, (të cilat nuk janë të përfshira në rastin aktual) 
vendosen në rast të trazirave të rënda të rendit parlamentar dhe në aspektin e masave 
mbrojtëse procedurale ata kërkojnë një paralajmërim. Megjithatë, mund të parashikohet 
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gjithashtu që në raste ekstreme nuk do të kërkohet paralajmërim. Në këtë kontekst, 
arsyetimi do të ishte që shprehja ose sjellja e një deputeti në mënyrë të qartë abuzive 
shfuqizon mbrojtjen e të drejtës së tij ose të saj për lirinë e shprehjes ose mund të 
konsiderohet keqpërdorim i së drejtës.

156. Në rastin aktual janë në pyetje vetëm sanksionet disiplinore ex post facto. Gjykata 
përsërit se sundimi i ligjit, një nga parimet themelore të një shoqërie demokratike, 
është i natyrshme në të gjithë nenet e Konventës (shih Golder kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 21 shkurt 1975, § 34, Seria A nr. 18; Amuur kundër Francës, 25 qershor 1996, 
§ 50, Raportet e aktgjykimeve dhe vendimeve 1996-III, dhe Iatridis kundër Greqisë 
[GC], nr. 31107/96, § 58, ECHR 1999 II). Sundimi i ligjit nënkupton, ndër të tjera, se 
duhet të ketë një masë mbrojtjeje ligjore në ligjin vendas kundër ndërhyrjeve arbitrare 
nga autoritetet publike me të drejtat e mbrojtura nga Konventa (shih, ndër autoritetet 
e tjera, Klass dhe të tjerë kundër Gjermanisë, 6 shtator 1978, § 55, Seria A nr. 28, dhe 
Malone kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2 gusht 1984, § 67, Seria A 82). Në lidhje me 
sanksionet disiplinore ex post facto, Gjykata konsideron se masat mbrojtëse procedurale 
në dispozicion për këtë qëllim duhet të përfshijnë, si minimum, të drejtën që deputeti i 
interesuar të dëgjohet në një procedurë parlamentare përpara se të vendoset një sanksion. 
Ajo vë në dukje se e drejta për t’u dëgjuar do të shfaqet gjithnjë e më shumë si një 
rregull procedural themelor në shtetet demokratike, përtej procedurave gjyqësore, siç 
është demonstruar, ndër të tjera, nga Neni 41 § 2 (a) i Kartës së të Drejtave Themelore 
të BE (shih paragrafët 54 55 më lart).

157. Mënyra dhe forma  e zbatimit të së drejtës për t’u dëgjuar duhet të përshtatet në 
kontekstin parlamentar, duke pasur parasysh se, siç është theksuar në paragrafin 147 
më lart, duhet të arrihet një ekuilibër i cili siguron trajtimin e drejtë dhe të duhur të 
procesit parlamentar pakicë dhe përjashton abuzimin e pozitës dominuese nga shumica. 
Në ushtrimin e funksioneve të tij ose të saj, Kryetari duhet të veprojë në një mënyrë 
që është pa paragjykime personale ose paragjykim politik. Përveç kësaj, përderisa, 
nga pikëpamja e parimeve të pranuara përgjithësisht të autonomisë parlamentare dhe 
ndarjes së pushteteve, një deputet i cili është sanksionuar në mënyrë disiplinore nuk 
mund të konsiderohet i drejtë për një zgjidhje për të kundërshtuar sanksionet e tij jashtë 
Parlamentit, argumenti për garancitë procedurale në këtë konteksti është gjithsesi 
veçanërisht bindës duke marrë parasysh kalimin e kohës ndërmjet sjelljes në fjalë dhe 
imponimit aktual të sanksionit.

158. Për më tepër, Gjykata konsideron se çdo vendim ex post facto që vendos një sanksion 
disiplinor duhet të përcaktojë arsyet themelore, duke mos lejuar vetëm deputetin përkatës 
të kuptojë arsyetimin e masës, por duke lejuar gjithashtu një formë të shqyrtimit publik 
të tij.

159. Në kohën materiale, legjislacioni i brendshëm nuk parashihte asnjë mundësi që deputetët 
e interesuar të përfshiheshin në procedurën përkatëse, sidomos duke u dëgjuar. Procedura 
në rastin e ankuesve  përbëhej nga një propozim me shkrim i Kryetarit për të vendosur 
gjoba dhe miratimin e tij pasues nga seanca plenare  pa debat. Kështu, procedura nuk u 
dha parashtruesve masa mbrojtëse procedurale. As vendimet e datës 6 dhe 24 maj 2013 
(shih paragrafët 14 dhe 17 më lart) nuk përmbajnë asnjë arsye përkatëse përse veprimet 
e ankuesve konsideroheshin si ofendues ndaj rendit parlamentar. Qeveria pohoi se 
ankuesi  mund të kishin kundërshtuar masat e propozuara nga Kryetari para Asamblesë 
Parlamentare, Komitetit të Kuvendit ose Komisionit përgjegjës për interpretimin e 
Rregullores së Kuvendit. Megjithatë, Gjykata konstaton se asnjë nga këto opsione nuk 
u ofroi ankuesve një mjet efektiv për të sfiduar propozimin e Kryetarit. Ato ishin të 



870

kufizuara në një mundësi të përgjithshme për të bërë një deklaratë në parlament apo për 
të kërkuar organe të caktuara parlamentare pa asnjë garanci se argumentet e ankuesve  
do të konsideroheshin në procedurën përkatëse disiplinore.

160. Duhet të theksohet se një ndryshim në Aktin e Parlamentit duke futur mundësinë që 
një deputet i gjobitur të kërkojë një mjet dhe të bëjë përfaqësime përpara një komisioni 
parlamentar hyrë në fuqi më 4 mars 2014 dhe se masat minimale procedurale të kërkuara 
në situatën aktuale duket se janë vendosur (shih paragrafët 28 29 më lart). Megjithatë, 
ky ndryshim nuk ka ndikuar në situatën e ankuesve  në rastin aktual.

161. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata konsideron se në rrethanat e rastit ndërhyrja 
e kontestuar në të drejtën e ankuesve për lirinë e shprehjes nuk ishte proporcionale me 
qëllimet legjitime të ndjekura për shkak se nuk ishte shoqëruar me masa mbrojtëse të 
përshtatshme procedurale.

162. Duke marrë parasysh konsideratat e mësipërme, Gjykata konkludon se, ndërhyrja në 
të drejtën e ankuesve  për lirinë e shprehjes nuk ishte “e domosdoshme në një shoqëri 
demokratike” dhe që  rrjedhimisht, ka pasur shkelje të nenit 10 të Konventës në këtë 
vlerësim.

III. SHKELJA E SHKELUAR E NENIT 13 E LEXUAR  NË LIDHJE ME NENIN 10 
TË KONVENTËS

163. Ankuesit u ankuan sipas nenit 13 të lexuar në lidhje me nenin 10 të Konventës se nuk 
kishin asnjë mjet juridik sipas ligjit vendas për të kundërshtuar vendimet disiplinore të 
vendosura mbi to. Neni 13 i Konventës thotë:

“Çdo person, të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e përcaktuara në Konventë, 
duhet të ketë një mjet efektiv para një autoriteti kombëtar, pavarësisht se shkelja është 
kryer nga persona që veprojnë në cilësinë zyrtare”.
A. Vendimet e Dhomës

164. Dhoma vuri në dukje se, autonomia dhe sovraniteti parlamentar ishin institucione të 
rëndësishme kushtetuese të një shteti demokratik. Ajo nuk e ka gjetur të nevojshme 
të përcaktojë një forum të përshtatshëm për dëmshpërblim sipas nenit 13 pasi, në 
kundërshtim me parashtrimet e Qeverisë dhe duke marrë parasysh vendimet e  Gjykatës 
Kushtetuese të datës 4 nëntor 2013 (neni 3206/2013 (XI.18) AB dhe 3207 / 2013 
(XI.18.) AB (shih paragrafët 32-41 më lart), një ankesë kushtetuese nuk ishte atëherë e 
disponueshme ose e aftë për të ofruar një mjet efektiv juridik. Prandaj, Dhoma konkludoi 
se, kishte pasur shkelje të nenit 13 të Konventës për shkak të mungesës së mjeteve 
juridike sipas ligjit të brendshëm për ankesën e ankuesve sipas nenit 10.
B. Parashtresat e palëve
1. Ankuesit

165. Ankuesit pohuan se, ankesa e tyre sipas nenit 10 plotësonte kërkesën e “diskutueshmërisë” 
dhe për këtë arsye duhet të ishte dhënë një mjet juridik në ligjin vendas. Sipas pikëpamjes 
së tyre, një ankesë kushtetuese nuk mund të konsiderohej një mjet i efektshëm, pasi edhe 
një ankesë e suksesshme kushtetuese nuk do të çonte në anulimin e gjobave të tyre. 
Asnjë mjet tjetër efektiv nuk ishte në dispozicion të tyre.

166. Procedura parlamentare e ndjekur në rastin e ankuesve ishte  qartësisht në kundërshtim 
me nenin 13 pasi nuk ishte në gjendje të korrigjonte padrejtësinë e shkaktuar ose në teori 
ose në praktikë. Për më tepër edhe shteti i paditur kishte pranuar një shkelje të nenit 13 
duke ndryshuar rregullat përkatëse të procedurës disiplinore pas ngjarjeve që çuan në 
rastin në fjalë.
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167. Ankuesit e ftuan Gjykatën për të gjetur një shkelje të Nenit 13.
2. Qeveria

168. Qeveria parashtroi se në fushën e mjeteve juridike efektive Gjykata nuk kishte parashikuar 
kërkesa specifike për shtetet anëtare lidhur me mënyrën e përmbushjes së detyrimeve të 
përcaktuara në nenin 13 dhe se në këtë drejtim Shtetet gëzonin autonominë procedurale.

169. Duke pasur parasysh parimin e ndarjes së pushteteve dhe të autonomisë së Kuvendit, 
mundësitë që Parlamenti ka në dispozicion për të siguruar një zgjidhje adekuate ishin 
jashtëzakonisht të kufizuara. Praktika e shumë Shteteve Evropiane tregoi se në rastet 
disiplinore, deputetët kishin mundësi shumë të kufizuara për apelim. Në raste të tilla, 
një mjet juridik në Parlament ishte normalisht i disponueshëm. Në përputhje me traditën 
evropiane dominuese, Parlamenti Hungarez, ose një prej organeve të tij, vendosi mbi 
këto çështje në diskrecionin e vet dhe asnjë mjet juridik jashtë parlamentar nuk ishte në 
dispozicion kundër këtyre vendimeve.

170. Qeveria pohoi se Dhoma nuk kishte marrë parasysh rrethanat specifike të rastit. 
Parlamenti, si organ shtetëror me nivelin më të lartë të legjitimitetit, ishte në një situatë 
të veçantë dhe nuk mund të trajtohej në të njëjtën mënyrë si autoritetet e tjera. Pasi,  në 
rastin në fjalë vendimi ishte marrë nga institucioni më i lartë i Kuvendit - mjetet juridike 
parlamentare  ishin të kufizuara në vetvete dhe kjo nuk ishte një mangësi e rregulloreve 
apo praktikave, por një karakteristikë që rrjedh nga funksionimi i Parlamentit.

C. Parashtrimet e ndërhyrësve të palës së tretë

1. Qeveria Çeke
171. Qeveria çeke iu referua një vendimi të kohëve të fundit të Gjykatës Kushtetuese598 , 

që sqaroi se një ankesë kushtetuese në përgjithësi nuk ishte e disponueshme kundër 
një vendimi të Parlamentit në procedurat disiplinore ndaj një deputeti599. Gjykata 
Kushtetuese konsideroi se, ajo duhej të ushtronte kufizime gjyqësore në shqyrtimin 
e saj të vendimeve disiplinore, duke marrë parasysh, ndër të tjera, prezumimin e 
përgjithshëm të ligjshmërisë së veprimeve të autoriteteve shtetërore. Ndërgjegjësimi 
për autonominë parlamentare, përfaqësonte një qëllim legjitim dhe proporcional, 
që justifikonte një kufizim në të drejtën,  për një zgjidhje efektive të një deputeti në 
këtë kontekst. Megjithatë, kufizimi i tillë gjyqësor nuk ishte i pakufizuar dhe Gjykata 
Kushtetuese e rezervoi të drejtën për të ndërhyrë nëse Parlamenti do të vepronte më 
tepër se kompetencat e tij.

172. Qeveria çeke ka parashtruar se, një ushtrim me kujdes i arsyeshëm dhe proporcional i 
përmbajtjes gjyqësore nga Gjykata Kushtetuese, duke refuzuar shqyrtimin e një mase 
disiplinore të caktuar nga Parlamenti, nuk duhet të konsiderohet se është në kundërshtim 
me nenin 13. Palët Kontraktuese dhe gjykatat duhet të gëzojnë një kufi të gjerë vlerësimi 
në këtë kontekst.
2. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar

173. Mbretëria e Bashkuar pohoi se doktrina e ndarjes së pushteteve kërkoi që një Parlament 
të ishte në gjendje të rregullonte punët e veta, duke lejuar debatin e lirë duke iu nënshtruar 
të drejtës së tij për të disiplinuar anëtarët e saj për sjellje të pahijshme.

598   Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës Çeke, Ref. nr. PL. SHBA 17/14 të 13 janarit 2015.
599   Në atë rast një deputet ishte akuzuar për kryerjen e një vepre administrative dhe kishte zgjedhur që ajo vepër të 
shqyrtohej në procedurat disiplinore para Parlamentit.
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D. Vlerësimi i Gjykatës

174. Duke marrë parasysh vendimin e Gjykatës që ka pasur shkelje të nenit 10 të Konventës 
dhe duke marrë parasysh arsyet që qëndrojnë në bazë të këtij konstatimi, Gjykata 
konkludon se nuk është e nevojshme të shqyrtohet veçmas ankesa e ankuesve sipas 
nenit 13 të lexuar në lidhje me nenin 10 të Konventës.

IV. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

175. Neni 41 i Konventës parashikon:
“Nëse Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të Konventës ose Protokolleve 

të saj dhe nëse ligji i brendshëm i Palës së Lartë Kontraktuese në fjalë lejon vetëm 
një dëmshpërblim të pjesshëm, Gjykata, nëse është e nevojshme, do të sigurojë një 
kompensim të drejtë për palën  e dëmtuar.”
A. Dëmtimi

176. Z. Karácsony ka kërkuar 170 Euro, Z. Szilágyi  600 Euro, Z. Dorosz 240 Euro, Znj. 
Szabó 240 Euro, Znj. Szél 430 Euro, Znj. Osztolykán 510 Euro dhe Znj. Lengyel  430 
Euro për dëmin material. Këto shuma korrespondojnë me gjobat që ata ishin të detyruar  
të paguanin  si sanksione disiplinore.

177. Secili kërkues gjithashtu pretendoi 20,000 Euro për dëmin  jo-material në lidhje me 
shkeljen e të drejtave të tyre sipas neneve 10 dhe 13 të Konventës.

178. Qeveria i kundërshtoi këto pretendime.
179. Gjykata rithekson që neni 41 e fuqizon atë për t’ia lejuar të dëmtuarit një shpërblim 

të tillë siç duhet  të jetë i përshtatshëm (shih O’Keeffe kundër Irlandës [GC], numër 
35810/09, § 199, GJEDNJ 2014 (ekstrakte) ).

180. Sa i përket pretendimit në lidhje me dëmin pasuror, Gjykata konstaton se ankuesit 
kanë pësuar humbje financiare si rezultat i gjobave që u janë urdhëruar të paguajnë 
(shih paragrafët 14, 17 dhe 22 më lart). Duke pasur parasysh lidhjen midis gjobave 
të vendosura  në procedurat e brendshme dhe shkeljes së nenit 10 të konstatuar nga 
Gjykata, ankuesit kanë të drejtë të mbulojnë shumat e plota të pretenduara nga secili 
prej tyre.

181. Sa i përket pretendimit në lidhje me dëmin jo-material, Gjykata, duke pasur parasysh 
rrethanat e veçanta të rastit në fjalë, konsideron se gjetja e shkeljes së nenit 10 përbën 
në vetvete një kompensim të mjaftueshëm për çdo dëm jo-material të mbështetur nga 
aplikantët.

B. Kostot dhe shpenzimet

182. Ankuesit pretenduan, së bashku, rimbursimin e tarifave ligjore të bëra para Gjykatës. 
Ata pohuan se ata do të faturohen vetëm nëse çështja u vendos në favor të tyre.

183. Në lidhje me procedurat e Dhomës, ankuesit kanë kërkuar së bashku 26,924 Euro për 106 
orë pune ligjore në një normë ore prej 200 Eurosh  plus 27% të TVSH-së, duke përfshirë 
8 orë konsultime të klientëve, 10 orë duke studiuar dosjen dhe ligjin e brendshëm, 15 
orë analizë të praktikës gjyqësore të Gjykatës, 15 orë të shpenzuara për përgatitjen e 
aplikacioneve dhe pjesën tjetër për hartimin e parashtresave.

184. Në lidhje me procedurat e Dhomës së Madhe, ankuesit pretenduan së bashku 33,528 
Euro që përfaqësonin 132 orë punë ligjore në të njëjtën normë orësh  plus TVSH, duke 
përfshirë 20 orë për të studiuar dosjen dhe bazën ligjore vendore, 20 dhe 24 orë për 
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studimin e jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese dhe të  Gjykatës  dhe së fundi 88 
orë për hartimin e parashtresave. Për më tepër, ankuesit  pretenduan 1,223 Euro  për 
shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit në lidhje me seancën dëgjimore si dhe 27 orë 
të tjera të punës ligjore në të njëjtën normë për orë plus TVSH për përgatitjen dhe 
pjesëmarrjen në seancë.

185. Në total, ankuesit  kërkuan 67,310 Euro  për 265 orë punë ligjore dhe 1,223 Euro për 
shpenzimet e udhëtimit.

186. Qeveria fillimisht vuri në dukje se, ankuesit nuk kishin pasur shpenzime ligjore. Sipas një 
marrëveshjeje paraprake, kostoja e përfaqësimit të tyre ligjor do të faturohej vetëm nëse 
Gjykata gjeti një shkelje të Konventës. Një marrëveshje shërbimi, edhe pse nuk është 
e ndaluar nga jurisprudenca e Gjykatës, mund të shkaktojë abuzime pasi  palët mund 
të tregonin një shumë joreale të lartë për shpenzimet ligjore duke mos marrë parasysh 
rrethanat ekonomike vendase. Sipas pikëpamjes së tyre, ankuesit nuk kishin paraqitur 
asnjë dokument në Gjykatë për të vërtetuar se ata në fakt do të duhet të paguajnë tarifat 
ligjore në rast të një përfundimi të suksesshëm të çështjes.

187. Kërkesa e ankuesve për kostot dhe shpenzimet ishte e tepruar krahasuar me çmimet 
e ngjashme të bëra nga Dhoma e Madhe. Në rastin e Dhomës së Madhe të Jaloud 
kundër Holandës (nr 47708/08, 20 nëntor 2014) avokatët kishin ngarkuar një normë ore  
prej 110 Eurosh, ndërsa në rastin e Dhomës së Madhe të Bouyid kundër Belgjikës (nr. 
23380/09, 28 shtator 2015) avokatët kishin paguar 85 dhe 125 Euro në orë respektivisht. 
Avokati i ankuesve kishte ngarkuar një normë ore prej 200 Eurosh, e cila ishte 12 herë 
më e lartë se norma e ndihmës ligjore në Hungari në vitin 2015 dhe jo-proporcionale 
me të ardhurat mesatare në Hungari. Qeveria më tej kontestoi numrin e orëve të punës 
ligjore. Numri i përgjithshëm i orëve ligjore të kërkuara (265) do të korrespondonte 
me një muaj e gjysmë të punës, e cila nuk ishte e justifikuar nga kompleksiteti i rastit. 
Qeveria vlerësoi se, numri i orëve të punës ligjore në një numër të detyrave të veçanta 
ishte i tepruar. Ata theksuan, ndër të tjera, se avokati i ankuesve kishte kërkuar 15 orë 
për të studiuar jurisprudencën e Gjykatës në procedurat e Dhomës dhe për 24 orë të 
tjera për të njëjtën detyrë në procedurat e Dhomës së Madhe. Në mënyrë të ngjashme, 
ai kishte kërkuar 10 orë punë për të studiuar dosjen dhe ligjin përkatës hungarez para 
Dhomës dhe 40 orë të tjera për të njëjtën punë para Dhomës së Madhe.

 188. Së fundi, Qeveria parashtroi që shuma prej 1,223 Eurosh e kërkuar për shpenzimet që 
kanë të bëjnë me pjesëmarrjen në seancë, është mbështetur vetëm pjesërisht nga faturat.

189. Gjykata përsërit praktikën e saj të përcaktuar në atë mënyrë që një aplikant ka të drejtë 
në rimbursimin e kostove  dhe shpenzimeve për aq sa është treguar se këto janë bërë në 
të vërtetë dhe domosdoshmërisht dhe janë të arsyeshme për sasinë (shih, për shembull, 
X dhe të tjerë kundër Austrisë [GC], nr 19010/07, § 163, 19 shkurt 2013). Në pajtim me 
Rregullën 60 § 2 të Rregullores së Gjykatës, duhet të paraqiten të dhënat e detajuara të 
të gjitha kërkesave, në të cilat Gjykata mund ta refuzojë kërkesën tërësisht ose pjesërisht 
(shih A, B dhe C kundër Irlandës [GC], nr. 25579/05, § 281, GJEDNJ  2010).

190. Gjykata vëren se ankuesit nuk paraqitën një kopje të marrëveshjes së tyre me avokatin 
e tyre, gjë që do të ishte e përshtatshme.  Megjithatë, ata paraqitën dokumente që 
përshkruanin detyrat e kryera nga avokati dhe sasinë e kohës së shpenzuar plus 
informacionin për normën në  orë. Megjithatë, Gjykata gjen se shuma e kërkuar duket 
të jetë e tepruar, duke pasur parasysh rrethanat ekonomike përkatëse dhe shembujt nga 
praktika gjyqësore e saj. Në mënyrë të ngjashme, ajo  konstaton se numri i orëve të 
pretenduara është i tepruar, duke parë që puna e njëjtë ligjore kërkohet dy herë ose se 
numri i orëve të shpenzuara për detyra të caktuara është i fryrë.
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191. Gjykata, duke marrë parasysh konsideratat e mësipërme dhe informacionin në posedim, 
e konsideron të arsyeshme ti ndajë ankuesve së bashku 12,000 Euro për kostot  dhe 
shpenzimet e bëra para Gjykatës plus asnjë taksë që mund të jetë e ngarkuese  për ta.
C. Interesi i mungesës

192. Gjykata e konsideron të përshtatshme që norma e interesit të vonuar duhet të bazohet në 
normën e kreditimit marxhinal të Bankës Qendrore Evropiane, ndaj së cilës duhet shtuar 
tre pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, UNANIMISHT,

1.  Vendos për të bashkuar aplikimet;
2.  Heq kundërshtimin paraprak të Qeverisë;
3.  Vendos se ka pasur shkelje të nenit 10 të Konventës;
4.  Vendos se nuk është e nevojshme të shqyrtohet veçmas ankesa sipas nenit 13 të lexuar 

në lidhje me nenin 10 të Konventës;
5.  Vendos se konstatimi i një shkelje përbën në vetvete mjaftueshmëri të të shpërblimit të 

drejtë  për çdo dëm jo-financiar të paraqitur nga aplikantët;
6.  Konstaton se shteti i paditur duhet të paguajë, brenda tre muajve, shumat në vijim, të 

cilat duhet të konvertohen në monedhën e shtetit të paditur në shkallën e aplikueshme në 
datën e shlyerjes: 170 Euro  (njëqind e shtatëdhjetë euro) ndaj Z. Karácsony, 600 Euro 
(gjashtëqind euro) për Z. Szilágyi, 240 Euro (dyqind e dyzet euro) për Z. Dorosz, 240 
Euro (dyqind e dyzet euro) për Znj. Szabó, 430 Euro (katërqind e tridhjetë euro)për Z. 
Szél, EUR 510 (pesëqind e dhjetë euro) për Znj. Osztolykán dhe 430Euro  (katërqind 
e tridhjetë euro) për Znj. Lengyel, plus asnjë  taksë që mund të jetë e ngarkueshme, në 
lidhje me dëmin financiar;

7.  Vendos se shteti i paditur duhet të paguajë, brenda tre muajve, 12,000 euro (dymbëdhjetë 
mijë euro), të konvertohet në monedhën e shtetit të paditur sipas shkallës së aplikueshme 
në datën e zgjidhjes, bashkë me ankuesit, plus çdo tatimi që mund t’u ngarkohet atyre, 
në lidhje me shpenzimet dhe shpenzimet;

8.  Vendos që nga skadimi i tre muajve të sipërpërmendur deri në shlyerje, interesi i thjeshtë 
do të paguhet mbi shumat e mësipërme me një normë të barabartë me normën e kreditimit 
marxhinal të Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së parazgjedhur plus tre pikë 
përqindjeje;

9.  Refuzon pjesën e mbetur të kërkesës së ankuesve për një shpërblim të drejtë.

Bërë në gjuhën angleze dhe në frëngjisht, dhe u mbajt në një seancë dëgjimore në 
Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 17 maj 2016.

Johan Callewaert      Luis López Guerra
Zëvendës Sekretar            Kryetar
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA E MURRAY KUNDËR HOLANDËS

(Aplikimi  nr. 10511/10)

VENDIM

STRASBURG

26 prill 2016

Ky vendim është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit editorial.
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Në rastin e Murray kundër Holandës,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e vendosur si një Dhomë e Madhe e 

përbërë nga:
Guido Raimondi, President,
Dean Spielmann,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Angelika Nußberger,
Khanlar Hajiyev,
Nebojsha Vuciniq,
Ganna Yudkivska,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Erik Møse,
André Potocki,
Paul Mahoney,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Faris Vehaboviq,
Jon Fridrik Kjølbro, gjyqtarë,
Dhe Johan Callewaert, Zëvendës Sekretari i Dhomës së Madhe,
Pas diskutimit të shyrtimit në mynyrë private më 14 janar 2015 dhe më 4 shkurt 2016,
Dorëzon vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e përmendur më lart:

PROCEDURA

1. Rasti ka origjinën në një kërkesë (nr.10511/10) kundër Mbretërisë së Holandës, të 
paraqitur në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 
Themelore të Njeriut (“Konventa”) nga një shtetas holandez, Z. James Clifton Murray 
(“aplikanti”), më 22 shkurt 2010. Ankuesi ndërroi jetë më 26 nëntor 2014. Më 6 dhjetor 
2014, djali i tij, Z. Johnny Francis van Heyningen dhe motra e tij, Zonja Altagracia 
Murray shprehën dëshirën e tyre për të ndjekur çështjen përpara Gjykatës.

2. Ankuesi u përfaqësua nga Znj.C.Reijntjes-Wendenburg, një avokate që ushtronte 
veprimtari në Maastricht.Qeveria e Holandës (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i 
tyre, Z. R.A.A. Böcker, nga Ministria e Punëve të Jashtme.

3. Parashtruesi fillimisht pretendoi se, në kundërshtim me nenin 3 të Konventës, dënimi i 
tij i përjetshëm ishte de jure dhe de facto i pakthyeshëm. Duke u mbështetur në të njëjtën 
dispozitë, ai gjithashtu u ankua për kushtet e mbajtjes së tij në burgje në Curaçao dhe 
Aruba, përkatësisht kushteve të ndërtesave të burgjeve dhe mungesës së një regjimi të 
veçantë për të burgosurit me burgim të përjetshëm. Ai gjithashtu pretendoi se ai nuk 
ishte vendosur në një regjim që i përshtatej gjendjes së tij mendore dhe se kjo përbënte 
një shkelje të mëtejshme të nenit 3. Më 2 nëntor 2012, pas përfundimit të shqyrtimit 
të dënimit të përjetshëm të aplikantit (shih paragrafët 4 dhe 31- 32 më poshtë), ai e 
zgjeroi ankesën sipas nenit 3 lidhur me pohimin e pandryshueshëm të dënimit të tij 
të përjetshëm, duke pretenduar se edhe në qoftë se ishte krijuar një mundësi de jure e 
lirimit, de facto ai nuk kishte asnjë perspektivë lirimi pasi ai kurrë nuk ishte pajisur me 
trajtim psikiatrik dhe rreziku nga recidivizmi do të vazhdonte të konsiderohej tepër i 
lartë.
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4. Kërkesa i ishte ndarë Seksionit të Tretë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i Rregullores së 
Gjykatës). Më 15 prill 2011, njoftimi për aplikimin i është dhënë Qeverisë. Ekzaminimi i 
çështjes u shty më 29 nëntor 2011, në pritje të shqyrtimit periodik të dënimit të përjetshëm 
të aplikantit (shih paragrafët 31-32 më poshtë) dhe u rifillua më 19 nëntor 2013. Më 10 
dhjetor 2013, një Dhomë e përbërë nga gjyqtarët: Josep Casadevall , Presidenti, Alvina 
Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Ján Šikuta, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Johannes 
Silvis, gjyqtarë dhe gjithashtu sekretari i seksionit, Santiago Quesada,  pasi diskutuan në 
mënyrë private, dhanë  gjykimin e vet. Vendosi njëzëri të deklarojë të papranueshme një 
ankesë sipas nenit 3 të Konventës në lidhje me mungesën e masave mbrojtëse kundër 
dhunës ndërmjet të burgosurve, ankesave sipas nenit 5 §§ 1 dhe 4 dhe neneve 6 dhe 13, si 
dhe një ankesë se zbatueshmëria e vazhdueshme e Ligjit të Curaçaoas për paraburgimin 
e tij në Aruba ishte i papajtueshëm me të drejtën ndërkombëtare. Ajo njëzëri deklaroi 
të pranueshme ankesat e mbetura sipas nenit 3 dhe vlerësoi se nuk kishte pasur shkelje 
të kësaj dispozite në lidhje me dënimin me burgim të përjetshëm dhe asnjë shkelje në 
lidhje me kushtet e burgut.

5. Në një letër të datës 5 mars 2014, kërkuesi kërkoi referimin e çështjes në Dhomën 
e Madhe në përputhje me nenin 43 të Konventës. Paneli i Dhomës së Madhe e dha 
kërkesën më 14  prill 2014.

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua sipas dispozitave të nenit 26 §§ 4 dhe 5 të 
Konventës dhe Rregullës 24. Parashtruesi i kërkesës dhe Qeveria paraqitën secilën 
vërejtje me shkrim (Rregulli 59 § 1).

7.  Një seancë u zhvillua në publik në ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 14 
janar 2015 (Rregulli 59 § 3).

Aty u paraqit para Gjykatës:

(A) për Qeverinë
Z. R.A.A. BÖCKER, Ministria e Punëve të Jashtme,   Agjent
Z. M. KUIJER, Ministria e Sigurisë dhe Drejtësisë,
Z. A.VAN DER SCHANS, Avokati i Përgjithshëm, Prokuroria Publike e Curaçaos, 
        Këshilltarët
(B) për aplikantin
Znj. C. REIJNTJES-WENDENBURG,     Këshilltare
Prof. J. REIJNTJES,       Këshilltar

Gjykata dëgjoi fjalimin e Znj. Reijntjes-Wendenburg dhe Z. Böcker dhe gjithashtu 
përgjigjet e tyre dhe ato të Prof. Reijntjes dhe Z. Kuijer për pyetjet e gjyqtarëve.

FAKTET

I. RRETHANAT E RASTIT

8.  Ankuesi ka lindur në vitin 1953 në ishullin Aruba. Në vitin 2013, ndërsa kreu  një dënim 
me burgim të përjetshëm në një burg në Aruba, ai u diagnostikua me kancer të avancuar. 
Në shtator 2013 ai u transferua nga burgu në një shtëpi pleqsh në Curaçao. Më 31 mars 
2014 atij iu dha një falje (gratie) që çonte në lirimin e tij të menjëhershëm. Ai u kthye në 
Aruba, ku ai vdiq më 26 nëntor 2014.
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A. Konteksti kushtetues

9.  Në atë kohë që kërkuesi u fajësua dhe u dënua, Mbretëria e Holandës përbëhej nga 
Holanda (Rajoni në Evropë) dhe Antilles Holandeze (të përbërë nga ishujt Aruba, 
Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius dhe Saba). Në Antilet Holandeze, Kreu 
i Shtetit të Mbretërisë (Mbretëresha, në atë kohë) u përfaqësua nga një Guvernator. Në 
vitin 1986 Aruba u bë një “vend” (tokë) autonome brenda Mbretërisë, me guvernatorin 
e vet. Prej 10 tetorit 2010, Antillat holandeze pushuan së ekzistuari, përveç një emri 
kolektiv për gjashtë ishujt në Detin e Karaibeve që i përkasin Mbretërisë së Holandës. 
Mbretëria aktualisht përbëhet nga katër shtete autonome: Holanda (dmth. Mbretëria në 
Evropë), Aruba, Curaçao dhe Sint Maarten, ndërsa Bonaire, Sint Eustatius dhe Saba 
janë komuna të veçanta të Holandës. Secili prej tre vendeve ishullore (Aruba, Curaçao 
dhe Sint Maarten) ka një Guvernator.

10.  Vendet e Mbretërisë kanë sistemet e tyre ligjore, të cilat mund të ndryshojnë nga njëri-
tjetri.

11.  Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë e Antilles Holandeze, e cila shqiptoi dënimin 
me burgim të përjetshëm për aplikantin në vitin 1980, u bë Gjykata e Përbashkët e 
Drejtësisë e Antillas së Holandës dhe Aruba në vitin 1986 dhe aktualisht quhet Gjykata 
e Përbashkët e Drejtësisë e Arubës, Curaçao, Sint Maarten dhe Bonaire, Sint Eustatius 
dhe Saba. Për lehtësimin e referencës, më poshtë do të quhet përgjithësisht “Gjykata e 
Përbashkët e Drejtësisë”.

B. Dënimi i kërkuesit

12.  Më 31 tetor 1979 Gjykata e Shkallës së Parë (Gerecht in Eerste Aanleg) e Antilles 
holandeze e gjeti aplikuesin fajtor për vrasjen e një vajze gjashtëvjeçare në ishullin e 
Curaçaos. Aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë përfshinte një përmbledhje të një 
raporti psikiatrik që ishte hartuar me kërkesë të prokurorit publik (Officier van Justitie). 
Përfundimi i arritur nga psikiatri u përmblodh si më poshtë në aktgjykim (përfundimi 
dhe këshilla që përmban raporti i psikiatrit janë paraqitur plotësisht në paragrafin 33 më 
poshtë):

“... Që i pandehuri vuan nga një trazim patologjik, në veçanti një zhvillim shumë 
i kufizuar i aftësive të tij mendore ... Duke pasur parasysh këtë, i pandehuri duhet të 
konsiderohet se ka zvogëluar përgjegjësinë penale (verminderd toerekeningsvatbaar), 
por megjithatë duhet të konsiderohet kryesisht, penalisht përgjegjës për veprimet e tij. 
Veçanërisht vërehet se i pandehuri nuk mund të konsiderohet të ketë qenë i çmendur 
mendërisht para, gjatë ose pas kryerjes së krimit ... Edhe pse i pandehuri është i aftë 
të kryejë një vepër të ngjashme në të ardhmen, nuk është e nevojshme të angazhohet  
në një spital mendor të rregullt (krankzinnigengesticht), por në vend të kësaj ai 
duhet të vendoset në një klinikë kujdestarie  për psikopatet (psikopatenasiel) për t›iu 
nënshtruar një trajtimi mjaft të gjatë nën mbikëqyrje shumë të rreptë. Në Curaçao 
ekziston një zgjedhje vetëm midis burgut dhe spitalit mendor (të rregullt) kombëtar 
(Landspsychiatrisch Ziekenhuis). Duke pasur parasysh se rreziku i recidivizmit për 
momentin është shumë i lartë, madje edhe nëse trajtimi ndoshta do të fillojë menjëherë 
dhe rrjedhimisht, mbikëqyrja intensive është e një rëndësie primare (mbikëqyrja e tillë 
është e pamundur në spitalin mendor kombëtar) dhe fakti se i pandehuri nuk duhet të 
konsiderohet i çmendur në kuptim të ligjit, pranimi në spitalin mendor kombëtar është 
tërësisht i kundër-treguar. Mundësia e vetme e mbetur është që ai t’i nënshtrohet dënimit 
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të tij në burg (transferimi në një klinikë kujdestarie në Holandë është e pamundur për 
shkak të inteligjencës së kufizuar të të pandehurit dhe aftësisë së pamjaftueshme për 
të shprehur verbalisht). Është e këshillueshme që, kur është e mundur në vendosjen e 
burgjeve, duhet bërë një përpjekje për të arritur një strukturë më të fortë të personalitetit 
të të pandehurit, në mënyrë që të shmanget përsëritja në të ardhmen “.

13.  Gjykata e Shkallës së Parë konsideroi se një dënim i përjetshëm, vendosja e të cilit ishte 
kërkuar nga Prokurori Publik, do të dënohej vetëm nëse ishte vërtetuar që në fillim se 
gjendja e kërkuesit nuk ishte e përshtatshme për përmirësim. Pasi, gjykata gjeti se kjo 
nuk mund të nxirret nga raporti i psikiatrit, ai e dënoi parashtruesin e kërkesës me njëzet 
vjet burgim.

14.  Si kërkuesi dhe Shërbimi i Prokurorisë Publike (Openbaar Ministerie) paraqitën ankesë 
kundër vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë.

15.  Më 11 mars 1980, Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë e Antilles Holandeze anuloj 
vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë. Ajo e dënoi paditësin për vrasje, duke gjetur si 
dëshmi se ai qëllimisht dhe me paramendim kishte marrë jetën e vajzës gjashtëvjeçare.
Gjykata i përmbahet faktit se ai e kishte konceptuar qëllimin dhe kishte marrë vendimin 
për ta vrarë atë pas një shqyrtimi të qetë dhe diskutimi të qetë, dhe për të ekzekutuar 
qëllimin e tij, e kishte therrur në mënyrë të përsëritur me thikë, si rezultat i së cilës 
kishte vdekur. Aplikanti kishte vrarë fëmijën, e cila  ishte mbesa e një ish të dashurës së 
tij, në hakmarrje për përfundimin e kësaj të fundit të marrëdhënieve të tyre. Gjykata e 
Përbashkët e Drejtësisë e dënoi kërkuesin me burgim të përjetshëm. Në lidhje me këtë, 
ai përmendi një pjesë të raportit të psikiatrit, siç përmblidhet në vendimin  e Gjykatës së 
Shkallës së Parë (shih paragrafin 12 më lart) dhe për më tepër, ndër të tjera, thuhet:

“Duke pasur parasysh se , pikëpamjet e konstatimeve të psikiatrit, të cilat  gjykata 
i pranon dhe e miraton si të sajat, dhe në veçanti fakti se rreziku i recidivizmit është 
shumë domethënës, interesi i shoqërisë për të qenë i mbrojtur nga çdo përsëritje e tillë,  
në mendimin e gjykatës, mbajnë peshën më të madhe, duke pasur parasysh personalitetin 
e të akuzuarit;

Duke pasur parasysh se - sado keqardhje - nuk ka mundësi në Antilles të  Holandës 
për vendosjen e një urdhri TBS (terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van 
overheidsege) për mbyllje në një klinikë kujdestarie, e cila do të ishte masa më e 
përshtatshme në këtë rast; Se vendosja në një klinikë kujdestarie në Holandë në raste 
të ngjashme ka qenë në të kaluarën e pazbatueshme - siç dihet nga gjykata ex officio  
dhe në rastin aktual është konsideruar më tepër e pamundur nga psikiatri për shkak të 
inteligjencës së kufizuar të të akuzuarit dhe aftësisë së pamjaftueshme për tu shprehur 
gojarisht;

Duke pasur parasysh se në rastin aktual nuk ka asnjë mënyrë në të cilën interesi 
mbizotërues  i lartpërmendur mund të mbrohet në mënyrë adekuate në këto vende, 
përveçse përmes vendosjes së një ndëshkimi që do të parandalojë kthimin e të akuzuarit 
në shoqëri dhe kështu që vetëm një dënim me burgim të përjetshëm kualifikohet si i 
përshtatshëm;

Duke pasur parasysh se gjykata është e vetëdijshme që ky dënim, në parim, nuk i 
jep të akuzuarit ndonjë mundësi që një ditë të kthehet në shoqëri si një njeri i lirë, fakt 
ky që me sa duket do ta bëjë këtë dënim më të rëndë për të akuzuarin se sa dënimin 
e përkohshëm. Por që sipas mendimit të gjykatës nuk duhet të çojë në interesat e 
lartpërmendura, të cilat, siç u tha më lart, duhet të mbajnë peshën më të madhe, duke u 
sakrifikuar;
...
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... dënon të akuzuarin me burgim të përjetshëm;

... “
16. Më 25 nëntor 1980 Gjykata e Lartë  (Hoge Raad) hodhi poshtë ankesën e ankuesit në 

kasacion kundër vendimit  të Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë.
17.  Më 24 nëntor 1981, aplikanti paraqiti një kërkesë për rishikim vendimi në Gjykatën e 

Përbashkët të Drejtësisë, e cila u hodh poshtë më 6 prill 1982.

C. Paraburgimi i ankuesit

18. Ankuesi i kreu nëntëmbëdhjetë vitet e para të dënimit të tij në burgun Khoraal Specht (i 
cili më pas u emërua Bon Futuro dhe aktualisht quhet Sentro di Dentenshon e Korrekshon 
Korsou ose SDKK) në Curaçao. Ky burg, që nga viti 1990, ka vendosur një njësi speciale 
për të burgosurit që tregojnë shenja të sëmundjeve mendore ose çrregullime të rënda 
të sjelljes, të ashtuquajturit Njësia e Vëzhgimit dhe Këshillimit Ligjor (Forensische 
Observatie en Begeleidings Afdeling - “FOBA”). FOBA përbëhet nga dy seksione të 
veçanta, një për vëzhgim dhe një për trajtim. Edhe pse parashtruesi i kërkesës pohoi se 
kishte kaluar disa kohë në seksionin e vëzhgimit, Qeveria gjatë seancës para Dhomës së 
Madhe, më 14 janar 2015, deklaroi se ndërsa ishte arrestuar në Curaçao, kërkuesi nuk 
ishte vendosur në asnjë njësi.

19.  Trembëdhjetë vitet e para të ankuesit në burg u shënuan me incidente: luftime, grabitje, 
abuzime me drogë etj., Disa prej të cilave e  çuan atë në periudhë izolimi.

20.  Më 1 dhjetor 1999, aplikanti u transferua në Korrektie Instituto Aruba (“KIA” 
- gjithashtu i referuar si Instituto Coreccional Nacional ose “ICN”) në Aruba, duke 
kërkuar vazhdimisht një transferim të tillë që nga viti 1985 e në vazhdim, me qëllim 
që të ishte më afër familjes së tij. Në të njëjtën kohë, përgjegjësia për ekzekutimin e 
dënimit të kërkuesit u transferua nga autoritetet e Antillas të Holandës në ato të Arubës. 
Me marrëveshjen e 1 dhjetorit 1999, Ministri i Drejtësisë i Curaçaos, e kushtëzoi 
transferimin, duke përcaktuar që çdo masë (p.sh. falje, reduktim të dënimit, leje të 
përkohshme) që përfshinte lirimin e ankuesit nga burgu do të ishte subjekt i pëlqimit të 
Curaçaos Shërbimit të  Prokurorisë Publike.

D. Kërkesat për falje

21.  Gjatë kohës së burgosjes së tij, kërkuesi me kërkesë të padisë kërkonte një falje në një 
numër të konsiderueshëm rastesh; Numri i saktë nuk mund të konstatohet pasi dosjet 
nuk janë më të plota për shkak të kalimit të kohës. Nga informacionet dhe dokumentet 
që gjenden në dosjen e çështjes së Gjykatës mund të krijohen ngjarjet e mëposhtme.

22.  Në një letër të datës 26 prill 1982, kërkuesi kërkoi që Ministri i Drejtësisë së Curaçaos 
të rishikojë dënimin e tij të përjetshëm dhe t’i japë atij një lloj ndihme. Ai parashtroi se 
burgu në të cilin ai vuante dënimin nuk ofronte asnjë program arsimor ose profesional 
që mund të përfitonte zhvillimin e tij personal dhe mendor, ndërsa irritimi dhe zhgënjimi 
për të qenë i izoluar dhe i lënë pas dore ishte krijimi i ankthit mendor që me siguri do 
ta çonte atë në prag të sëmundjes mendore. Kjo kërkesë u refuzua nga Guvernatori i 
Antilles Holandeze më 9 gusht 1982 për arsye se nuk kishte arsye për ta fituar atë.

23.  Një kërkesë e parashtruar në një datë të panjohur u hodh poshtë më 29 nëntor 1983.
Aplikanti parashtroi gjithashtu  kërkesa më 6 qershor 1990, 11 prill 1994 dhe 17 maj 
1996, por nuk i është dhënë asnjë informacion i mëtejshëm rreth tyre.

24.  Dosja e çështjes përmban një numër dokumentesh (të quajtura më poshtë “fletët e 
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konsultimit”) në të cilat secili nga tre gjyqtarët, të cilët u konsultuan para Gjykatës së 
Përbashkët të Drejtësisë, duke I dhënë këshillat e tyre Guvernatorit për një kërkesë të 
veçantë për falje, të cilat përbënin mendimet e tyre në lidhje me atë kërkesë. Një nga 
gjyqtarët e referuar  në lidhje me kërkesën e kërkuesit për falje më 31 korrik 1997, 
shkruan në tetor 1997:

“... Nga raporti i psikiatrisë në dosje mund të konkludohet se rreziku nga recidivizmit 
konsiderohet i madh. Psikiatri konsideroi se trajtimi i kërkuesit në burg është dhënë, por 
natyrisht nuk ka ardhur asgjë nga kjo. Unë ende e gjej të papërgjegjshme dhënien e 
faljes  kërkuesit, i cili në të njëjtën kohë ka arritur moshën 44 vjeçare ... “

Një gjyqtar i dytë shkroi në fletën e referimit se ai ishte dakord me kolegun e tij dhe 
se mund të kërkohej një raport i ri psikiatrik, i cili gjithashtu mund të ishte i rëndësishëm 
për të ardhmen, për të qenë në gjendje të monitorimit të zhvillimit të kërkuesit dhe në 
kohën e duhur mund të referonte  pozitivisht për kërkesën për falje. 

Në një letër të datës 22 tetor 1997, Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë e këshilloi 
Guvernatorin që të mos jepte faljen ankuesit , duke shkruar, aq sa është relevante, si më 
poshtë:

“... Duket nga raporti i psikiatrisë në dosje se kërkuesi ka shumë aftësi mendore 
të zhvilluara në mënyrë joadekuate ... Në raportin psikiatrik thuhet se kërkuesi është 
padyshim i aftë të kryejë të njëjtën vepër ose të prishë rendin publik në një mënyrë të 
ndryshme. Gjykata vëren se kërkuesi nuk i është nënshtruar ndonjë trajtimi (psikiatrik) 
në burg që ka për qëllim forcimin e strukturës së tij të personalitetit, në mënyrë që ta 
parandalojë shkeljet e ligjit në të ardhmen.

Pasi, krimi i kryer nga kërkuesi tronditi rendin ligjor kaq thellësisht, dhënia e një 
falje nuk do të kuptohet nga komuniteti, madje as pas një kohe kaq të gjatë.

Duke marrë parasysh sa më sipër, gjykata është e mendimit se për momentin do të 
ishte e papërgjegjshme dhënia e faljes tani një të burgosuri të vjetër 44-vjeçar.

Shërbimi i Prokurorisë Publike ka tentuar, deri më kot, të sjellë transferimin e 
kërkueses në KIA në Aruba, në përputhje me dëshirat e tij, duke marrë parasysh faktin 
se ka të afërm që jetojn  atje. Për këtë dëshirë të kërkuesit  duhet të veprohet tani. Prandaj 
gjykata e mbështet këtë dëshirë të arsyeshme të kërkuesit. “

Kërkesa për falje u refuzua më 20 nëntor 1997.
25.  Më 30 janar 2002, Guvernatori i Detyrës së Antilles holandeze hodhi poshtë kërkesën 

e aplikantit  (ndoshta) për të reduktuar më 14 gusht 2001 dënimin e tij  me anë të një 
falje, duke pasur parasysh se asnjë fakt apo rrethanë që justifikonte një veprim të tillë 
nuk ishte paraqitur ose nuk u bë i dukshëm. 

26.  Më 26 janar 2004, Avokati i Përgjithshëm i Antilles holandeze shkroi, për aq sa është e 
rëndësishme, sa më poshtë në Gjykatën e Përbashkët të Drejtësisë në lidhje me kërkesën 
e kërkuesit për falje të parashtruar më 27 tetor 2003:

“... Opinioni i Shërbimit të Prokurorisë Publike është i pandryshuar. Para kryerjes 
së veprës penale, i dyshuari [sic] ishte dënuar për përdhunim të një vajze të re dhe 
u dënua me burgim. Ky dënim nuk kishte efekt parandalues ndaj kërkuesit. Kërkuesi 
ishte ekzaminuar gjerësisht në lidhje me veprën në fjalë dhe raporti i gjerë përmend në 
mënyrë eksplicite rrezikun e recidivizmit. Nuk duket se rrethanat kanë ndryshuar.

... Dhënia e një falje për arsye humanitare, edhe nëse arsyet e tilla mund të thuhet 
që ekzistojnë  (quod non), nuk duhet të kuptohen nga shoqëria dhe, sipas mendimit 
tim, nuk do të pranohen. Për arsye humanitare mund të thuhet se ka qenë baza për 
transferimin në KIA. Sa i përket kësaj është e mjaftueshme “.

Një nga gjyqtarët e Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë, duke iu nënshtruar 
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këshillave negative të dhënaë nga Avokati i Përgjithshëm, shkroi në fletën e konsultimit:
“Në një moment në kohë, do të arrijë kur mëshira të vijë para ligjit. Ky moment 

ende nuk është arritur, por mund të bëhet në dhjetë apo njëzet vjet “.
Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë këshilloi që kërkesa e kërkuesit të refuzohet për 

arsyet e treguara në referimet  e Avokatit të Përgjithshëm të 26 janarit 2004.
27.  Prokurori i Përgjithshëm, në një letër në Gjykatën e Përbashkët të Drejtësisë të 5 gushtit 

2004, rekomandoi që gjykata të japë këshilla negative për kërkesën për falje të paraqitur 
nga ankuesi më 17 qershor 2004. Ai shkroi, si në vazhdim:

“... Duke pasur parasysh përmbajtjen e kërkesës së tij për falje së bashku me 
intervistën që kohët e fundit u transmetua në televizion, paditësi padyshim ende nuk 
mendon se e kupton rëndësinë e veprës djallëzore të kryer prej tij 23 maj 1979. ...

Në intervistë ... Murray gjithashtu kishte gjakftotësi për të minimizuar krimin e tij 
të ashpër duke thënë se të tjerët që ishin liruar tashmë kishin kryer vepra më serioze. ...

Kërkuesi kurrë nuk ka - as në gjykim, në dhënien e vendimit, apo në intervistën e 
lartpërmendur - treguar keqardhje. ...

Murray pretendon se ai është sjellë si një model për të burgosurit gjatë njëzet e 
dy viteve të fundit. Asgjë nuk mund të jetë larg nga e vërteta; Kjo nuk ka të bëjë me 
periudhën e paraburgimit të kaluar në burg [dmth. në Curaçao]. Gjatë këtyre viteve, 
kërkuesi ka keqtrajtuar shumë herë, ndër të tjera duke lëshuar kërcënime, duke kryer 
vjedhje, duke luftuar me shokët e tjerë, duke kryer veprime të pahijshme me palë të treta 
dhe duke u përpjekur të helmojë një të burgosur tjetër...

Megjithëse kohët e fundit mund të ketë shfaqur sjellje të mirë, kjo nuk e zvogëlon 
faktin se pasojat e veprës së tij demonike nuk mund të zgjidhen kurrë, ndërkohë që është 
shfaqur, gjithashtu, duke pasur parasysh reagimet e kohëve të fundit në komunitetin 
tonë, se shoqëria mbetet thellësisht e tronditur. Shoqëria jonë nuk mund të përballojë 
rreziqe me një psikopatë të tillë vrasës . Në mënyrë që interesat e komunitetit tonë të 
mbrohen në mënyrë adekuate, kthimi i kërkuesit në atë komunitet duhet të parandalohet. 
Sipas mendimit tim, nuk mund të përjashtohet që ky njeri 51-vjeçar i ndërtuar fort, me 
sjelljen e tij serioze kriminale ... dhe aktualisht në krye të jetës së tij, do të përsëritet 
përsëri.

Intervistimi i sipërpërmendur si dhe fakti që ai (megjithëse ka të drejtë ta bëjë 
këtë) edhe njëherë e ka parë të arsyeshme të paraqesë një kërkesë për falje për herë 
të njëzetë ka shkaktuar trazirë të madhe në shoqërinë tonë. Populli i shqetësuar, duke 
përfshirë edhe të afërmit e viktimës, kanë protestuar ashpër në media kundër një falje 
të mundshme. ...

Mendimi, herë pas here i shprehur, se një dënim me burgim të përjetshëm në 
praktikë shkon  deri në një dënim prej njëzet dhe njëzet e pesë vjet, nuk bazohet në 
Kodin Penal dhe nuk gjen mbështetje as në ligj. Ligjvënësi i  Antilles  nuk ka synuar 
kurrë që ky  të jetë rasti. ... “

Kërkesa për falje u refuzua nga Guvernatori më 1 mars 2006 për arsye se asnjë fakt 
ose rrethanë që justifikonte një falje nuk ishte paraqitur ose nuk u bë e dukshme.

28.  Në një letër të datës 28 shtator 2007, Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë e këshilloi 
Guvernatorin që të refuzonte kërkesën e faljes të paraqitur nga kërkuesi pasi nuk kishte 
paraqitje të ndonjë rrethane në të cilën gjykata e gjykimit kishte dështuar ose nuk kishte 
mundur të merrte (mjaftueshëm ) parasysh kohën e vendimit të saj dhe e cila, ishte 
mjaftueshëm në dijeni për të, do të shkaktonte që ajo të vendoste një dënim tjetër ose 
të mos përmbushte asnjë dënim. As nuk u bë e besueshme se ekzekutimi i vendimit të 
gjykatës gjyqësore apo vazhdimi i tij nuk ka shërbyer në mënyrë të arsyeshme për asnjë 
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nga qëllimet e ndjekura përmes zbatimit të ligjit penal.
Kërkesa për falje në të cilën kjo këshillë e Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë 

relatuan përpara  Guvernatori, u refuzua me arsyetimin e përcaktuar në referencën e 16 
janarit  2008.

29. Në janar të vitit 2011, tre gjyqtarët e konsultuar në lidhje me kërkesën  për falje të 
paraqitur nga aplikanti më 31 gusht 2010, shkruan në fletën e konsultimit, respektivisht 
“nuk ka bazë”, “refuzon” dhe “refuzon”.

30. Më 29 gusht 2013, kërkuesi kërkoi falje për shkak të përkeqësimit të shëndetit të tij. 
Kreu i departamentit të punës sociale të burgut në Aruba këshilloi që të falet, pasi kjo 
do t’i lejonte aplikantit të vdiste në mënyrë dinjitoze në prani të familjes së tij. Me një 
vendim të datës 31 mars 2014, Guvernatori i Curaçaos u pajtua me këtë kërkesë dhe i 
dha kërkuesit një falje (shih gjithashtu paragrafin 8 më lart), duke përfshirë heqjen e 
dënimit me burg, pasi në këto  rrethana ekzekutimi i mëtejshëm i atij dënimi nuk ishte 
më që të  konsiderohej për të shërbyer  për një qëllim të dobishëm.

E. Shqyrtim periodik

31.  Më 21 shtator 2012, Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë, duke paraqitur dënimin e 
ankuesit me burgim të përjetshëm në rishikimin periodik të parashikuar në nenin 1:30 
të Kodit Penal të Curaçao, i cili kishte hyrë në fuqi më 15 nëntor 2011 (shih paragrafët 
55-56 më poshtë ), vendosi që dënimi me burgim i ankuesit ende i shërbeu një qëllimi të 
arsyeshëm pas tridhjetë e tre vjetësh.

32.  Vendimi i Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë së pari përcakton procedurat që ndodhën 
para asaj gjykate: seancat u mbajtën më 10 maj dhe 6 shtator 2012, në të cilën u dëgjua 
parashtruesi i kërkesës, i përfaqësuar nga avokati. Një anëtar i stafit të burgut të Arubas 
u dëgjua gjithashtu, ashtu si psikologu M.V., psikiatri G.E.M. dhe të afërmit e viktimës 
dhe përfaqësuesit e tyre. Vendimi citon pjesët relevante të aktgjykimit të gjykatës së 
dënimit të 11 marsit 1980 dhe përmbledh gjetjet e përfshira në raportet e përpiluara 
rreth aplikantit për qëllime të shqyrtimit periodik (shih paragrafët 36-42 më poshtë). Një 
seksion me titull “Pozita e të afërmve të viktimës” thuhet si vijon:

“Të afërmit treguan në seancë se nuk pajtoheshin me lirimin e mundshëm të 
personit të dënuar. Ata deklaruan se lajmi i një lirimi të mundshëm kishte rihapur plagë 
të vjetra, se po përjetonin pasojat psikologjike të kësaj dhe se kishin frikë nga personi 
i dënuar. Ai i ka kërcënuar ata në të kaluarën dhe ata nuk kanë vërejtur asnjë ndjenjë 
pendimi ose keqardhjeje në të.

Përfaqësuesi i të afërmve pohoi se rreziku i recidivizmit ishte i papranueshëm për ta.
Në një raport të hartuar nga Fondacioni Curaçaos për Lirim me Kusht  dhe 

Rehabilitim Social të 10 Majit 2012, raportuesi adreson pozitën e të afërmve. Raportuesi 
vëren në radhë të parë që të afërmve deri më tani mezi u është dhënë ndihmë psikologjike 
ose përkrahje në arritjen e mosmarrëveshjes së tyre. Ai arrin në përfundimin se nëna e 
viktimës ende duket se lufton me çështjen me të cilat ajo nuk e ka trajtuar dhe për të 
cilën ajo mezi flet dhe se babai kërkon ndihmë profesionale për të përballuar ndjenjat e 
tij. Të afërmit i kanë thënë raportuesit se ata ndjehen të pasigurt në mendimin e thjeshtë 
të lirimit të personit të dënuar. Ata më tej kanë treguar se që nga arrestimi i personit të 
dënuar dhe deri në kohën e tanishme ata kanë qenë ‘duke jetuar në burg’ dhe se kjo ka 
pasur gjithashtu pasoja të pafavorshme ndaj fëmijëve të tyre të tjerë. Fondacioni për 
Lirimin me Kusht  dhe Rehabilitim Social arrin në përfundimin se një lirim i mundshëm 
me kusht i personit të dënuar në këtë fazë do të ketë pasoja psikologjike për të afërmit”.
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Vendimi vazhdon të vëzhgojë se, në paraqitjen e referimit të  Prokurorit të 
Përgjithshëm, nuk kishte një tregues objektiv të vetëm  nga i cili mund të konkludohej 
se rreziku i kryerjes së një vepre penale të kërkuesit ishte zhdukur ose zvogëluar, se 
një lirim i parakohshëm do të trondiste seriozisht të afërmit e mbijetuar dhe se do të 
shokonte  shoqërinë në një masë të tillë që kjo të pengonte riintegrimin e mundshëm 
të aplikantit. Pas përshkrimit të qëndrimit të paraqitur në emër të aplikantit, Gjykata e 
Përbashkët arriti në vlerësimin e saj, e cila, për aq sa është relevante, thotë si vijon:
“...
8.2  Privimi i lirisë së personit të dënuar ka zgjatur në mënyrë të konsiderueshme më 

shumë se njëzet vjet, pra mbi tridhjetë e tre vjet. Prandaj gjykata duhet të vlerësojë 
nëse ekzekutimi i mëtejshëm i pakushtëzuar i dënimit me burgim të përjetshëm nuk 
i shërben më qëllimit të arsyeshëm.

8.3  Nga arsyet e dhëna nga gjykata [e dënimit] për dënimit me burgim të përjetshëm 
... që qëllimi i këtij dënimi ishte mbrojtja e shoqërisë kundër recidivizmit nga 
personi i dënuar. Rreziku i recidivizmit konsiderohej nga gjykata [e dënimit] të jetë 
veçanërisht i lartë, ndërsa trajtimi nuk konsiderohej i mundur.

8.4  Së pari, gjykata duhet të vlerësojë se deri në ç’masë ende ekziston rreziku i 
recidivizmit  së ekzistencës në atë kohë ende i pranishëm sot. Lidhur me këtë, së 
pari duhet të theksohet se në kohën kur rreziku konsiderohej veçanërisht i lartë në 
pikëpamjen e personalitetit të personit të dënuar dhe që nga ajo kohë nuk ka pasur 
trajtim në asnjë formë apo lloj.

8.5  Pasi gjykata kishte porositur dy ekspertë në seancën e saj të 10 majit 2012, 
psikologu M.V. dhe psikiatrin  G.E.M. të raportonin mbi personalitetin e personit të 
dënuar dhe rrezikun e recidivizmit.Ndryshe nga mbrojtja, gjykata është e mendimit 
se si shqyrtimi i kryer dhe raporti i hartuar nga psikologu  janë të kualitetit dhe 
ekspertizës adekuate. ...

8.6  Duket nga ... gjetjet e të dy ekspertëve se personi i dënuar ende vuan nga një 
çrregullim, domethënë një çrregullim antisocial personaliteti. Gjykata nxjerr në 
përfundimin se ky çrregullim ka një ndikim negativ në rrezikun e recidivizmit dhe 
pengon riintegrimin e mundshëm në shoqëri. Gjykata më tej konsideron se natyra 
e veprës penale të kryer nga personi i dënuar - vrasja e një vajze gjashtëvjeçare 
për qëllimin e vetëm të dëmtimit të hallës të saj, ish të dashurës së tij - është e 
çuditshme dhe, siç ishte konkluduar atë kohë, duhet t’i atribuohet personalitetit 
të psikopatikisht të çrregullt të  personit të dënuar. Gjykata vëren se aspektet e 
rëndësishme të personaliteti të çrregullt, siç është personaliteti antisocial, zhvillimi 
i kufizuar i ndërgjegjes së tij dhe mungesa e ndjeshmërisë, janë ende të pranishme. 
Asnjë trajtim nuk ka ndodhur gjatë periudhës së paraburgimit. Për më tepër, nuk 
është rasti, siç do të ishte zakon në kuadrin e trajtimit, se rrethanat që e çuan atë në 
veprën e tij janë diskutuar me të, në mënyrë që ai më pas të ketë fituar një pasqyrë 
se si të shmanget ose të sfidohen rrethanat e tilla. Në rastin e personit të dënuar do 
të pritej që në këto diskutime të adresohej marrëdhënia e tij me gratë dhe çështja 
e trajtimit të refuzimit. Siç është përmendur tashmë, nuk ka pasur diskutime apo 
trajtime të tilla. Gjithashtu, gjatë seancës dëgjimore personi i dënuar nuk tregoi se 
ishte i aftë të mbante veten për të llogaritur seriozitetin dhe absurditetin e vrasjes 
ose për të kuptuar se si ishte në gjendje ta kryente atë.

8.7 Ç’ka u tha më sipër e çon gjykatën të konkludojë se rreziku i rikthimit I të dënuarit 
nëse ai lirohet  është i tillë që duhet të mbizotërojë mbrojtja e shoqërisë nga ai. Kjo 
nuk ndryshohet nga fakti se personi i dënuar ka funksionuar mirë dhe pa probleme 
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në burg gjatë viteve të fundit. Në fund të fundit, dhe siç kanë theksuar ekspertët, 
jeta e burgut është shumë e strukturuar dhe rrethanat si ato në të cilat personi i 
dënuar ka kryer krimin e tij mungojnë atje. Rrethanat e tilla mund të ndodhin jashtë 
burgut dhe - duke pasur parasysh personalitetin e lartpërmendur dhe faktin se nuk 
ka pasur trajtim - gjykata e konsideron rrezikun e rikthimit të personit të dënuar, 
nëse përballet me rrethana të tilla, të jetë tepër i vështirë.

8.8  Gjykata më tej merr në konsideratë pozicionin e të afërmve të viktimës. Është 
vërtetuar mjaftueshëm që lirimi me kusht në të ardhmen do të sjellë pasoja të 
pafavorshme psikologjike për ta. Gjykata vëren në lidhje me këtë, se gjatë viteve 
të afërmve të viktimës  nuk u është siguruar as përkrahja adekuate për t’i ndihmuar 
ata që të pajtohen me pikëllimin e tyre ose, nëse është e nevojshme, me trajtimin e 
problemeve të tyre psikologjike. Prandaj është lehtësisht e kuptueshme se ata janë 
shumë të tronditur tani që mundësia e lirimit të kushtëzuar të personit të dënuar 
po konsiderohet për herë të parë. Në këtë kontekst, gjykata i jep rëndësi faktit se 
pas kryerjes së veprës së tij personi i dënuar kërcënoi të afërmit e viktimës  dhe në 
këtë mënyrë kontribuoi në ndjenjën e tyre të pasigurisë. Personi i dënuar nuk ka 
treguar se ka ndonjë mendjehollësi në pasojat e veprës së tij ose veprimeve të tij të 
mëvonshme.

8.9  Bazuar në sa më sipër, gjykata është e mendimit se vazhdimi i ekzekutimit të 
dënimit me burgim të përjetshëm shërben ende për një qëllim të arsyeshëm. Prandaj, 
gjykata nuk do të vazhdojë të urdhërojë lirimin me kusht të personit të dënuar.

8.10 Duke marrë parasysh sa më sipër, gjykata gjithashtu nuk e sheh asnjë shkak për ta 
shtyrë shqyrtimin e tij në pritje të hetimeve të mëtejshme, siç kërkohet nga mbrojtja 
si një rrugë alternative e veprimit.

8.11 Gjykata shton se është në dijeni të faktit se konsideratat e saj të paraqitura sipas 
pikave 8.6 dhe 8.7 duket se ofrojnë pak mundësi për lirim në të ardhmen, pasi 
kjo do të kërkonte imperativisht që në periudhën e ardhshme, një formë trajtimi 
duhet të zër vend  në çdo rast, aspekte të tilla si analiza e krimit, marrëdhëniet dhe 
refuzimi duhet të trajtohen. Ndoshta një trajtim i tillë mund të organizohet në një 
farë mënyre në [burgun Aruba]. Gjykata më tutje konsideron se pozita e të afërmve 
mund të jetë e ndryshme edhe në kohën e një shqyrtimi të mëpasshëm nëse ata 
vazhdojnë të marrin mbështetjen e nevojshme në trajtimin e ndjenjave të tyre të 
zisë, zemërimit dhe frikës.

8.12 Gjykata më në fund vë në dukje se ka pasur parasysh edhe trazirat që ka shkaktuar 
mundësia e lirimit me kusht në shoqëri dhe që është shfaqur nga artikujt e dorëzuar 
të gazetave dhe interesin e konsiderueshëm publik. Një pjesë e madhe e komunitetit 
ndoshta mendon se kryerësi i një krimi të tillë si vrasja e [viktimës] kurrë nuk duhet 
të lejohet të rifitojë lirinë e tij. Megjithatë, në ekzaminimin e gjykatës kjo nuk ka 
luajtur një rol vendimtar. Në fund të fundit, nevoja e shoqërisë për ndëshkimin 
duhet të konsiderohet të ketë qenë e mjaftueshme  pas një periudhe ndalimi prej 
më shumë se tridhjetë e tre vjetësh. Siç u përmend më lart, qëllimi i vazhdimit 
të dënimit  nuk është ndëshkimi, por mbrojtja e shoqërisë kundër recidivizmit të 
mundshëm.

9. Vendimi
Gjykata:
Nuk vazhdon të urdhërojë lirimin e kushtëzuar të personit të dënuar. “
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F. Gjendja mendore e kërkuesit dhe ndihma psikiatrike dhe psikologjike e ofruar 
ose e rekomanduar

1. Raporti psikiatrik i 11 tetorit 1979
33.  Në rrjedhën e procedurës penale kundër tij dhe me kërkesë të prokurorit publik, 

kërkuesi u ekzaminua nga psikiatri J.N.S. në mënyrë që të vlerësonte nëse ai mund 
të jetë përgjegjës penalisht për veprën me të cilën është akuzuar. Psikiatri paraqiti një 
raport 27 faqesh më 11 tetor 1979. Gjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë i 31 tetorit 
1979 përfshin një përmbledhje të konkluzioneve dhe këshillave të përmbajtura në atë 
raport (shih paragrafin 12 më lart). Përfundimi dhe këshillimi i përcaktuar në raportin e 
psikiatrit, thuhet, për aq sa është relevante, si më poshtë:

“Përfundim: Duke pasur parasysh sa më sipër, Raportuesi arrin diagnozën e 
strukturës në vijim:

Diagnoza: Sjellje serioze kriminale në formën e një vrasjeje të kryer si pasojë e 
një shpërthimi primitiv dhe primar të emocioneve, nga një i ri i vonuar, infantil dhe 
narcisist, struktura e të cilit karakterizohet nga  një shqetësim serioz i një natyre  në 
formën e një natyre  psikopatie.

Këshilla: Raportuesi duhet të dëshirojë të paraqesë këshillën e tij në bazë të pyetjeve 
të mëposhtme:
1.  A është i akuzuari që vuan nga një shqetësim patologjik dhe / ose nga një  zhvillim 

joadekuat i aftësive të tij mendore?
Përgjigje: Po, ai sigurisht është, dhe në veçanti nga një zhvillim shumë i 

pamjaftueshëm i aftësive të tij mendore.
2.  A ishte ky shqetësim dhe / ose papërshtatshmëri tashmë i pranishëm në kohën e 

veprave penale me të cilat ai është akuzuar?
Përgjigje: Zhvillimi i pamjaftueshëm  në veçanti ka qenë i pranishëm gjatë gjithë 

jetës së tij, dhe për këtë arsye edhe në kohën e veprave penale me të cilat është akuzuar, 
edhe pse mund të thuhet se gjithçka ishte përshpejtuar me shpejtësi në atë kohë.
3.  Nëse po, a ishte ky rasti deri në atë masë që i akuzuari, nëse ai do të gjykohej 

fajtor për veprat penale, në përgjithësi duhet të konsiderohet, në gjendjen aktuale të 
shoqërisë së Antilleve të Holandës, si jo përgjegjës për ta apo vetëm për një shkallë 
më të madhe apo më të vogël?
Përgjigje: Raportuesi do të dëshironte të konkludonte se i akuzuari, duke pasur 

parasysh përgjigjet 1. dhe 2., duhet të konsiderohet se ka zvogëluar përgjegjësinë 
penale, por megjithatë ende konsideron se i akuzuari është kryesisht përgjegjës për aktet, 
nëse ato janë gjetur të vërtetuara, të cilat ai i ka kryer. Raportuesi duhet veçanërisht të 
dëshirojë të konkludojë se ai nuk do ta quante të akuzuarin të çmendur, as para, gjatë, as 
pas veprës penale; ... i akuzuari nuk është tërhequr kurrë në një botë të çuditshme dhe të 
çmendur, por ka jetuar gjithmonë në një botë shqisore primitive dhe primare, dhe ai ka 
pasur sukses, sa herë që ekzistenca e tij nuk ishte nën stres, për të marrë pjesë në shoqëri 
në një nivel të arsyeshëm.
4.  Në kohën e kryerjes së veprave penale, a kishte ai njohuri për të kuptuar se kryerja 

e tyre ishte moralisht e dënueshme dhe nuk do të tolerohej nga shoqëria?
Përgjigje: Sipas Raportuesit ai duhet të ketë pasur një mendjehollësi të tillë, por 

ai më pas u mbyll plotësisht dhe e zëvendësoi atë me një fantazi, duke pasur parasysh 
kërcënimin e shkatërrimit të strukturës së tij të personalitetit.
5.  Nëse ai kishte një mendjehollësi të tillë, a do të ishte i aftë të përcaktonte vullnetin 

e tij dhe veprimet e tij në përputhje me rrethanat?
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Përgjigje: Shihni përgjigjen në pyetjen 4. Gjithashtu pjesërisht për shkak të kësaj, 
Raportuesi ka arritur një përfundim të përgjegjësisë penale të zvogëluar.
6.  A mund të pritet që i akuzuari mund të kryejë përsëri veprën e njëjtë ose të prishë 

rendin publik në një mënyrë tjetër?
Përgjigja: Duke pasur parasysh atë që është shkruar dhe përfunduar më lart, i 

akuzuari sigurisht që është i aftë të kryejë një akt të ngjashëm ose të shkaktojë një 
përçarje të ndryshme të rendit publik.
7.  A është e nevojshme për gjendjen e tij mendore që i akuzuari të dërgohet në një azil 

për të çmendur?
Përgjigje: Duke pasur parasysh përgjigjen në pyetjen 3 mund të thuhet se kjo nuk 

është e nevojshme.
8.  Cilat udhëzime praktike mund të jepni dhe / ose cilat propozime që janë të 

realizueshme në shoqërinë e sotme mund të bëni për të përmirësuar ose për të sjellë 
një rikthim dhe / ose një zhvillim më të mirë të të akuzuarit?
Përgjigja: Në këndvështrim të përgjigjeve 1, 2, 3, 6 dhe 7 këshillat e mia do të ishin 

që i akuzuari të dërgohet në një azil mendor ku, sigurisht, gjatë një periudhe mjaft të 
gjatë, duhet të kryhet trajtim institucional nën mbikëqyrje shumë strikte. Në Curaçao 
kemi zgjedhjen vetëm midis burgut dhe spitalit psikiatrik kombëtar. Duke marrë 
parasysh se për momentin rreziku i recidivizmit është shumë i madh, edhe nëse trajtimi 
do të fillojë menjëherë dhe se mbikëqyrja intensive është rrjedhimisht e një rëndësie 
primordiale (mbikëqyrja e tillë është e pamundur në spitalin psikiatrik kombëtar!) Si 
dhe fakti që i akuzuari nuk duhet të konsiderohet i çmendur në kuptim të ligjit, pranimi 
në spitalin psikiatrik kombëtar është tërësisht i kundër-treguar. Mundësia e vetme e 
mbetur është për të akuzuarin, nëse ai do të gjykohet fajtor për veprat penale me të cilat 
ai është akuzuar, t›i nënshtrohet dënimit të tij në burg (një transferim për shembull, 
në një azil mendor në Holandë është sipas mendimit tim i pamundur për shkak të 
inteligjencës së kufizuar të të akuzuarit dhe aftësisë së pamjaftueshme për të shprehur 
verbalisht). Raportuesi fuqimisht këshillon që, nëse është e mundur, të bëhen përpjekje 
në vendosjen e burgjeve për të arritur një strukturë më të fortë të personalitetit në mënyrë 
që të shmanget recidivizmi në të ardhmen “.
2. Letra e 6 Shtatorit 1991

34.  Më 6 shtator 1991, psikiatrja  Dr M. de O. i shkroi Prokurorit të Përgjithshëm të 
Curaçao-s në lidhje me dëshirën e kërkuesit për t’u transferuar në Aruba. Ajo deklaroi 
se aplikanti ishte vendosur nën vëzhgimin psikiatrik pas mbërritjes së tij në qendrën 
e paraburgimit në Curaçao dhe se kontakti i mirë i një natyre terapeutike ishte krijuar 
me qëllim për  rehabilitimit të tij. Psikiatrja shprehu mendimin e saj se nga pikëpamja 
psikologjike një transferim në Aruba do të përfitonte rehabilitimin e aplikantit.
3. Raporti i 10 shkurtit 1994

35.  Ky raport psikiatrik është përpiluar nga P.N. Van H. me kërkesë të Avokatit të 
Përgjithshëm të Curaçaos në lidhje me kërkesën e kërkuesit për t’u transferuar në Aruba. 
Psikiatri zbuloi se aplikanti nuk vuante nga asnjë psikozë, depresion apo ankth, por se 
ai kishte një çrregullim serioz narcisist personaliteti. Ai arriti në përfundimin se nuk 
kishte asnjë arsye psikiatrike përse kërkuesi nuk mund të transferohej në Aruba dhe se 
psikologjikisht një transferim i tillë ndoshta do të ishte i favorshëm për aplikantin, pasi 
familja e tij po jetonte atje.
4. Raportet e hartuara për qëllime të rishikimit periodik

36. Në pritje të rishikimit periodik të dënimeve të përjetshme që do të futeshin në Kodin 
Penal të Curaçao-s, Prokurori i Përgjithshëm, me një letër të 9 shtatorit 2011, kërkoi një 
ekzaminim psikiatrik të kërkuesit.
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37.  Më 7 tetor 2011, psikologu J.S.M. deklaroi si më poshtë:
“... rezultatet e testit tregojnë se [kërkuesi] vuan nga simptomat e depresionit. Ai 

ndrydh  emocionet dhe zemërimin e tij dhe i fsheh ato  nga ata përreth tij. ... [Kërkuesi] 
nuk ka shumë besim tek njerëzit e tjerë. Sipas tij, njerëzit përdorin dhe abuzojnë me 
njëri-tjetrin në mënyrë që të arrijnë qëllimet e tyre. Kjo është arsyeja pse ai është 
shumë i pakënaqur me njerëzit që ai ndesh dhe shfaq sjellje antisociale.... Ai është 
jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj kritikave dhe refuzimit.

...
[Aplikanti] është dënuar  për një kohë shumë të gjatë dhe si rezultat ndjenja e 

përmirësimit  të tij është përkeqësuar. Aftësitë e tij shoqërore janë përkeqësuar në 
mënyrë të ngjashme dhe ai ka hequr dorë nga shpresa për gjendjen e tij duke kaluar 
nëpër ndonjë ndryshim, gjë që ka rezultuar për [aplikantin] që duhet të përballet me 
ndjenjat shumë negative dhe depresive rreth vetes dhe të tjerëve.

[Aplikanti] kërkon mbështetje përsa i përket ndjenjave të tij negative dhe depresive 
në mënyrë për të përmirësuar mirëqenien e tij të përgjithshme.

Këshilla ime për një falje nuk është që t’i japi [kërkuesit] shpresën e rreme por që 
të jemi të  qartë për aspektet e rastit të tij.

Nëse aplikohet një falje, rekomandohet që [kërkuesi] të ndjekë programin e 
rehabilitimit dhe të aftësive sociale dhe të sigurohet përkrahje brenda dhe jashtë KIA-
së për të promovuar pavarësinë dhe funksionimin e tij në shoqëri “.

38.  Më 26 mars 2012, Fondacioni Aruban për Lirimin me Kusht, Rehabilitimin Social dhe 
Mbrojtjen e të Miturve (Stichting Reclassering en Jeugdbescherming) lëshoi   një raport 
në të cilin u konstatua se aplikanti mund të jetonte me nënën e tij në Aruba dhe mund 
të punonte në një dyqan tapicerie. Personi i cili e hartoi raportin e kishte të vështirë të 
vlerësonte rrezikun e recidivizmit, por konsideroi se me mbështetjen e duhur pas lirimit, 
perspektivat e tij për tu integruar me sukses në shoqëri ishin të mira.

39. Me kërkesë të Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë janë lëshuar tre raporte.
40.  E para nga këto raporte, e lëshuar nga  KIA  më 25 maj 2012, përfshinte si në vijim:

“[Ankuesi] është një njeri gjakftohtë dhe i qetë 59 vjeç, të cilit asnjëherë nuk i 
është dhënë një dënim disiplinor gjatë ndalimit të tij. ... Ai kryen detyrat e tij në mënyrë 
adekuate dhe për  kënaqësinë e stafit të burgut. Në parim ai punon vetëm, por herë pas 
here është i gatshëm të trajnojë të burgosurit e tjerë në punimet e tapicerisë. ... Ai është 
gjithmonë i sjellshëm dhe i respektueshëm ndaj stafit të burgjeve; Asnjë prej tyre nuk 
ka ankesa për të. Ai rrallë ka ndonjë kontakt me punonjësin social dhe nëse ai e  bën, ai 
gjithmonë bën  të njëjtat pyetje. Është sikur ai harron çështjet që tashmë janë diskutuar.”

41.  Raporti i dytë u hartua më 21 korrik 2012 nga psikiatri M.V., i cili konkludoi si më 
poshtë:

“Testi i personalitetit tregoi se subjekti ka një çrregullim antisocial personaliteti 
me karakteristika të lehta psikopatike. Ka edhe shenja të karakteristikave narcisiste. 
Struktura e karakterit është e ngurtë, por nuk shfaqet fuqishëm, ndoshta për shkak të 
moshës së tij. Rreziku që ai do të kryejë prapë krime ose të futet në telashe në ndonjë 
mënyrë tjetër pas kthimit në shoqëri konsiderohet të jetë i pranishëm (rrezik i moderuar 
në krahasim me popullsinë e mjekësisë mjeko- ligjore). ... Në përgjithësi, subjekti mund 
të përshkruhet se ka një personalitet antisocial, manifestimet e tij më të pakëndshme 
janë zbutur. ... Është e arsyeshme që personaliteti i tij nuk do të ndryshojë. Personaliteti 
formohet deri në moshën 35 vjeçare, pas së cilës ndodhin vetëm ndryshime të vogla. 
Ekzaminimi tregon se profili i personalitetit të subjektit është mjaft i ngurtë. Prandaj, 
ai do të jetë gjithnjë një person mjaft i pakëndshëm në marrëdhëniet e tij me të tjerët 
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dhe gjithmonë do të ketë vështirësi në krijimin dhe mbajtjen e kontakteve sociale. 
Duke pasur parasysh personalitetin e tij, unë vlerësoj që shanset për një integrim të 
suksesshëm në shoqëri të jenë të vogla «.

42.  Raporti i tretë i kërkuar nga Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë u hartua nga psikiatri 
G.E.M. Më 17 gusht 2012, në të cilën u konkludua:

“Megjithatë, subjekti vuan nga një çrregullim i rëndë i personalitetit antisocial, 
i karakterizuar nga një vetëdije emocionale mjaft indiferente, mjaft primitive, një 
ndërgjegje të pazhvilluar, aftësi rudimentare sociale, mungesë e ndjeshmërisë. ... 
Edhe pse subjekti shfaqi sjellje problematike dhe agresive gjatë disa viteve të para të 
burgimit të tij, duke përfshirë edhe një përpjekje për helmim, ai ka qenë praktikisht 
një i burgosur model gjatë disa viteve të fundit. ... Ky ndryshim në sjellje i atribuohet 
kryesisht strukturës së parashikuar nga burgu dhe fakti që ai është shumë më i vjetër 
tani (pothuajse 60 vjeç) dhe ka të ngjarë të bëhet gjithnjë e më i moderuar sa kalojnë 
vitet. ... [A] s ndaj rrezikut të recidivizmit: Unë jam në dy mendje. Ndërsa subjekti 
është gati një i burgosur model, tiparet e tij të karakterit nuk kanë ndryshuar në thelb. 
Ai vazhdon të jetë një person me aftësi të kufizuar serioze. Mbetet në dyshim se si do 
të reagojë dhe deri në ç’masë mund të mbijetojë kur struktura e ofruar nga burgu nuk 
është më në vend “.

1. Ndihma psikiatrike pas rishikimit periodic
43.  Në vijim të vendimit të datës 21 shtator 2012 të dhënë nga Gjykata e Përbashkët e 

Drejtësisë, Shërbimi i Prokurorisë Publike në Curaçao arriti në përfundimin se kontakti 
më i strukturuar me një psikiatër do të ishte i dëshirueshëm. Për këtë arsye, Prokurori i 
Përgjithshëm i Kurasaos kërkoi homologun e tij në Aruba që të sigurojë që aplikanti të 
marrë vizita të rregullta nga një psikiatër i cili do ta këshillonte atë në bazë të një plani 
trajtimi, për aq sa kjo mund të bëhet brenda kufizimeve të ekzekutimit të dënimit të tij të 
përjetshëm.
2. Dokumentet e hartuara pasi kërkuesit i është dhënë një falje

44.  Një dokument i titulluar “Raporti Psikologjik” është hartuar nga psikologu J.S.M. (I 
cili kishte raportuar për aplikantin për qëllime të shqyrtimit periodik, shih paragrafin 
37 më lart) më 24 korrik 2014, me sa duket me kërkesë të përfaqësuesit të aplikantit. 
Psikologja  deklaroi se kishte kryer një test psikologjik dhe një intervistë me aplikantin, 
në një kohë ( në vitin 2011), kur ajo kishte punuar vetëm në burg për disa muaj. Ajo nuk 
kishte dijeni për atë që i ishte ofruar  aplikantit para kësaj periudhe. Koha e shkurtër 
gjatë së cilës ajo kishte pasur përvojë në lidhje me aplikantin ishte e pamjaftueshme për 
të që të prodhonte një plan mbështetës ose për të ekzekutuar një plan të tillë.

45.  Një dokument i dytë me titull “Raporti psikologjik” është përpiluar nga psikologu i 
njëjtë më 1 shtator 2014, me kërkesë të Qeverisë. Përveç një fjalie, ky raport është 
identik me raportin e 24 korrikut 2014. Në fjalinë në fjalë thuhet se, pas konsultimit me 
dosjen mjekësore të kërkuesit, psikologu deklaroi se nuk kishte pasur trajtim psikologjik 
ose psikiatrik të kërkuesit.

46.  Në një e-mail të 29 korrikut 2014, përfaqësuesit e aplikantit, punonjësi i lartë social 
në burgun e Arubas deklaroi se në dosjen mjekësore të burgut nuk kishte asgjë, e cila 
ishte transferuar në Aruba në vitin 1999, për të sugjeruar që ai i ishte  nënshtruar ndonjë 
trajtimi nga psikiatri ose psikologu. KIA kishte punësuar një psikolog në vitin 2011, por 
ajo nuk kishte trajtuar apo mbështetur aplikantin. Aplikanti kishte vizituar departamentin 
e punës sociale të burgut me rregullsi të caktuar për të folur ose për të organizuar çështje 
praktike.
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II. LIGJI  DHE PRAKTIKA E BRENDSHME 

A. Dënime përmbarimore

47. Parashtruesi u shpall fajtor për veprën penale të parashikuar në nenin 302 të Kodit Penal 
të Antillas së Holandës (Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen), që 
parashikonte në kohën përkatëse:

“Kushdo që qëllimisht dhe me paramendim merr jetën e tjetrit do të dënohet si 
fajtor për vrasje me burgim për jetë ose për një periudhë të përkohshme jo më shumë se 
njëzet vjet”.

48. Neni 17 i Urdhëresës Kombëtare për Burgjet (Landsverordening Beginselen 
Gevangenisëezen), që hyri në fuqi në vitin 1999 dhe u inkorporua si pjesë e legjislacionit 
të Curaçaos kur u bë një shtet autonom më 10 tetor 2010 (shih paragrafin 9 më lart), 
parashikon sa më poshtë, aq sa është relevante:

“Ndërsa ruan karakterin e dënimit me burg ..., ekzekutimi i tij do të shërbejë 
gjithashtu për të përgatitur personat e interesuar për kthimin e tyre në shoqëri”.

B. Falja në Curaçao

49. Fuqia për të dhënë një falje qëndron te Guvernatori. Para 10 tetorit 2010, kjo ishte 
rregulluar në Nenin 16 § 1 të Kushtetutës (Staatsregeling) të Antilles Holandeze, e cila 
përcaktonte:

“Guvernatori, pasi të jetë konsultuar me gjykatën që ka dhënë vendimin, i jep një 
falje cilitdo personi të fajësuar dhe të dënuar me vendim  të gjykatave”.

50.  Që nga 10 tetori i vitit 2010, neni 93 i Kushtetutës së Curaçës parasheh:
“Falja do të jepet me anë të dekretit të vendit, pas  konsultimit të gjykatës që 

ka dhënë vendimin, duke marrë parasysh dispozitat që do të përcaktohen nga ose në 
përputhje me vendimin e vendit».
Vendimet e tilla të vendit lëshohen nga Guvernatori.

51.  Procedura e faljes që zbatohet për personat që vuajnë dënimet e përjetshme në Curaçao 
është praktikisht e njëjtë me atë që aplikohej në ish-Antillat e Holandës. Falja jepet në 
përputhje me Dekretin e Faljes 1976 (Gratieregeling 1976; një Urdhëresë në Këshill 
për Mbretërinë (Algemene Maatregel van Rijksbestuur), e cila hyri në fuqi në Antilles 
Holandeze më 1 tetor 1976 dhe e inkorporuar si pjesë e legjislacionit të Curaçaos kur 
u bë një vend autonom më 10 tetor 2010 (shih paragrafin 9 më lart)). Procedura është e 
njëjtë për të gjithë personat e dënuar, qoftë duke vuajtur një dënim të përjetshëm ose të 
caktuar.

52.  Një kërkesë për falje mund të paraqitet me shkrim nga personi i dënuar ose avokati i tij. 
Duhet parimisht të dorëzohet me Guvernatorin e vendit të Mbretërisë ku personi në fjalë 
ishte dënuar. Nëse një person i dënuar transferohet në një vend tjetër të Mbretërisë për 
të vuajtur një dënim të vendosur në Curaçao, rregullat dhe procedurat e aplikueshme për 
falje në atë vend zbatohen në parim, përveç rasteve kur bie dakord ndryshe kur personi 
i dënuar transferohet (siç është rasti: rregullat dhe procedurat e aplikueshme për faljen 
në Curaçao vazhduan të zbatoheshin tek aplikuesi pas transferimit të tij në Aruba).

53.  Kur të merret një kërkesë falje, i dorëzohet gjykatës që ka dhënë vendimin për këshillë, 
duke qenë Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë në rastin në fjalë. Nga ana e saj, Gjykata 
e Përbashkët e Drejtësisë këshillohet nga Prokurori i Përgjithshëm i Shërbimit të 
Prokurorisë Publike. Prokurori i Përgjithshëm vendos se çfarë informacioni kërkohet, 
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siç është raporti i provës. Kjo mund të nxitet, për shembull, nga raporte të institucionit 
kujdestar, që tregon se sjellja e të burgosurit ka ndryshuar. Kur është e përshtatshme, 
një ekspert i sjelljes mund të konsultohet, por ekzaminimi psikologjik ose psikiatrik nuk 
është i detyrueshëm.

54. Në bazë të konstatimeve të veta dhe rekomandimeve të Shërbimit të Prokurorisë 
Publike, një kolegj prej tre gjyqtarësh i jep Guvernatorit një këshillë të arsyetuar, i cili 
përfundimisht vendos nëse do të japë ose mohojë peticionin. Përveç aspektit të dënimit 
dhe rëndësisë së veprës, mund të luajnë rol edhe në aspekte të tjera të tilla si mosha e 
një personi që vuan dënimin me burgim të përjetshëm. Rreziku që personi i paraqet 
shoqërisë është gjithashtu një konsideratë e rëndësishme kur vendoset nëse duhet të 
jepet një falje. Nëse falet, dënimi mund të falet, zvogëlohet ose ndryshohet. Dekreti 
i Faljeve 1976 nuk përmban një dispozitë që kërkon që Guvernatori të japë arsyet për 
vendimin e tij për një kërkesë faljeje. Megjithatë, Memorandumi shpjegues (Memorie 
van Toelichting) në nenin 93 të Kushtetutës së Curaçaos  thotë se nëse falja jepet në 
kundërshtim me këshillën e gjykatës, arsyet për këtë vendim duhet të përcaktohen 
shprehimisht në dekretin e shtetit.

C. Shqyrtimi periodik i dënimeve të përjetshme

55. Që nga data 15 nëntor 2011, në Curaçao kërkohet rishikimi periodik i dënimeve me 
burgim të përjetshëm. Neni 1:30 i Kodit Penal të Curaçaos parashikon:
“1.  Çdo person i dënuar me burgim të përjetshëm do të lirohet me kusht pasi heqja 

e lirisë ka zgjatur të paktën njëzet vjet nëse sipas mendimit të ekzekutimit të 
mëtejshëm të pakushtëzuar të [Gjykatës] nuk ka më ndonjë qëllim të arsyeshëm.

2.  Gjykata [e Përbashkët] [e Drejtësisë] do të marrë në konsideratë pozicionin e çdo 
viktime ose të afërmi të ngushtë të mbijetuar dhe rrezikun e recidivizmit.

3.  Nëse Gjykata [e Përbashkët] vendos të mos e lëshojë personin në fjalë, do të 
shqyrtojë situatën përsëri pas pesë vjetësh dhe nëse është e nevojshme çdo pesë 
vjet pas kësaj.

...
Asnjë mjet juridik nuk qëndron kundër vendimit të Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë.”

56.  Memorandumi Shpjegues në lidhje me këtë dispozitë parashikon ndër të tjera si vijon:
“Ekzekutimi i një dënimi me burgim që nuk jep shpresë për t’u kthyer në shoqëri 

mund të rezultojë në një situatë çnjerëzore. Referimi mund të bëhet në mendimin e 
Gjykatës Supreme ... të datës 28 shkurt 2006, LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer 
[Numër Juridik Kombëtar]) AU9381. Në një ligjëratë në Universitetin e Antilles 
Holandeze më 13 prill 2006 ... profesor i së drejtës penale D.H. de Jong propozoi një 
rishikim periodik të dënimeve me burgim të përjetshëm. Këto, gjithashtu do të ishin në 
përputhje me qasjen e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut e cila në çështjen 
në fjalë  Ëynne kundër Mbretërisë së Bashkuar (gjykimi i 18 korrikut 1994, [Seria A 
294 A], një rast që nuk përkon drejtpërdrejt me dënimin tonë  në fjalët të burgimit të 
përjetshëm) konstatoi se një rishikim periodik kërkohet në varësi të “natyrës dhe qëllimit 
të paraburgimit në fjalë, të shikuara në dritën e objektivave të gjykatës së dënimit”.

Në përgjigje të kësaj, kjo dispozitë [dmth. Neni 1:30 i Kodit Penal] imponon 
detyrimin e [Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë] që të shqyrtojë pozitën e personit të 
dënuar me burgim të përjetshëm pas njëzet vjetësh dhe, nëse është e nevojshme, çdo pesë 
vjet pas kësaj. Ne jemi të vetëdijshëm se kjo i ngjan rregullimit të faljeve, por theksoj 
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me forcë se kjo procedurë nuk ndikon në dhënien e faljes sipas procedurës normale. 
Qëllimi i procedurës [parashikuar në nenin 1:30] është parandalimi i ekzekutimit të 
dënimit me burgim të përjetshëm automatikisht ose për arsye të pahijshme që çojnë në 
një jetë pa shpresë për personat në fjalë. Natyrisht interesat e personit të dënuar duhet të 
peshohen kundër interesave të shoqërisë, dhe në veçanti duhet të merret parasysh pozita 
e të afërmve të viktimës ose të vetë viktimave. Paragrafi i dytë [i Nenit 1:30] i referohet 
rrezikut të recidivizmit; Është e qartë se Gjykata [e Përbashkët] [e Drejtësisë] do të 
lejojë për këtë qëllim vetë të informohet nga një ekspert i sjelljes”.

III. MATERIALET RELEVANTE NDËRKOMBËTARE DHE EVROPIANE

A. Raporti i Komitetit Europian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose 
Ndëshkimit Çnjerëzor ose Poshtërues (CPT) në vizitën e tij në Aruba dhe Antilet 
Holandeze në vitin 2007

57.  Një delegacion i CPT vizitoi Arubën nga data 4 deri më 7 qershor 2007 dhe Antilet 
Holandeze nga data 7 deri më 13 qershor 2007. Pjesët relevante të raportit të CPT-së 
(CPT / Inf (2008) 2) të 5 shkurtit 2008 lexojnë  si vijon:

“PJESA II: VIZITA NË ARUBA
...
C. Instituti Korrigjues  Aruba - KIA
... 
3. Kushtet e ndalimit
...
b. regjim

69.  Dy të burgosur të dënuar  me burgim të përjetshëm vuanin dënimin  në kohën e 
vizitës dhe 26 të burgosur po vuanin dënime të gjata kohore prej 10 deri në 22 
vjet. Megjithatë, të burgosurit e tillë, të cilët formuan mbi 12% të të burgosurve 
të dënuar, nuk dukeshin se  përfitonin nga një regjim më i pasur se sa ai i varfër 
në ofertë për të gjithë të burgosurit; As nuk përfitonin nga përkrahja adekuate 
psikologjike.
... CPT rekomandon që autoritetet e Arubës  të zhvillojnë një politikë ndaj 

personave të dënuar me burgim të përjetshëm dhe të burgosurve të tjerë afatgjatë.
f. Kujdesi psikiatrik dhe psikologjik 

79.  Në parim, një psikiatër mori pjesë në KIA një herë në muaj; Megjithatë, delegacioni 
vuri në dukje se ai nuk e kishte vizituar KIA-n për disa muaj. Mungesa e kujdesit 
psikiatrik ishte në thelb një çështje buxhetore.
... Një qendër e vëzhgimit dhe asistencës psikiatrike dhe mjekësisë ligjore (FOBA) 

ishte krijuar kohët e fundit, brenda burgut me kapacitet për të mbajtur 10 të burgosur, 
megjithatë, për shkak të mungesës së stafit, si mjekësorë dhe kujdestarë, FOBA nuk 
ishte sjellë në shërbim. Në teori, të burgosurit mund të merrnin trajtim psikiatrik akut në 
njësinë e PAAZ-it në spitalin Oduber por shtrimi në spital ishte shumë i rrallë.

PJESA 3 VIZITA NË ANTILLET E HOLANDËS
...
6. Shërbimet e kujdesit shëndetësor
...
b. Psikiatrike dhe psikologjike në burgun Bon Futuro [në Curaçao]

60.  Një psikiatër mori pjesë në burgun Bon Futuro (përveç FOBA,-s ...) në bazë 
gjysmë ore. Megjithatë, të burgosurit nuk përfitonin nga kujdesi psikologjik (një 
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psikolog mori pjesë vetëm në njësinë FOBA). Sipas pikëpamjes së CPT-së, një 
ngritje e madhësisë së burgut të Bon Futuros duhet të jetë në gjendje të mbështetet 
në shërbimet e tij sëpaku një psikolog me kohë të plotë. CPT rekomandon që një 
psikolog me kohë të plotë të rekrutohet sa më shpejt që të jetë e mundur për 
burgun Bon Futuro.      

61.  Njësia e mbështetjes psikiatrike forenzike (ose FOBA) në burgun Bon Futuro u 
zhvillua në mënyrë që të kujdeseshin për disa të burgosur problematikë në mungesë 
të mjedisit më të përshtatshëm spitalor. “[theksim origjinal]

B. Instrumentet e përshtatshme  ndërkombëtare për dënimet e përjetshme

1. Tekstet e Këshillit të Evropës
(a) Rezoluta (76) 2

58.  Duke filluar nga viti 1976, Komiteti i Ministrave ka miratuar një sërë rezolutash dhe 
rekomandimesh mbi të burgosurit afatgjatë dhe me burgim të përjetshëm. E para 
është Rezoluta e Komitetit të Ministrave (76) 2 e 17 Shkurtit 1976, e cila bëri një sërë 
rekomandimesh për shtetet anëtare. Këto përfshinin:
“1.  Të ndjekë një politikë penale nën të cilën dënimet afatgjata vendosen vetëm nëse 

ato janë të nevojshme për mbrojtjen e shoqërisë;
2. Të marrë masat e nevojshme legjislative dhe administrative për të promovuar 

trajtimin e duhur gjatë zbatimit të dënimeve afatgjata;
 ...
9.  Të sigurojë që rastet e të gjithë të burgosurve të shqyrtohen sa më shpejt që të jetë 

e mundur për të përcaktuar nëse mund të jepet lirimi me kusht;
10.  Të lejojë lirimin me kusht të të burgosurit, në varësi të kërkesave ligjore që kanë 

të bëjnë me kohën e shërbyer, sapo të formulohet një prognozë e favorshme; 
konsideratat e parandalimit të përgjithshëm nuk duhet të justifikojnë refuzimin e 
lirimit me kusht;

11.  T’i përshtatet dënimeve të përjetshme të njëjtat parime që zbatohen për dënimet 
afatgjata;

12.  Të sigurojë që një rishikim, siç referohet në paragrafin 9 të dënimit me burgim të 
përjetshëm, të kryhet, nëse nuk është bërë më parë, pas tetë deri katërmbëdhjetë 
vjet burgim dhe të përsëritet në intervale të rregullta; “ 

(b) Rekomandimi Rec (2003) 23 
59.  Rekomandimi Rec (2003) 23 (mbi menaxhimin nga administratat e burgjeve të dënimit 

me burgim të përjetshëm dhe të burgosurve të tjerë afatgjatë) u miratua nga Komiteti i 
Ministrave më 9 tetor 2003. Preambula e rekomandimit thotë se:

 “zbatimi i dënimeve me burgim kërkon të krijojë një balancë ndërmjet objektivave 
të sigurimit të sigurisë, rendit të mirë dhe disiplinës në institucionet penale, nga njëra 
anë, dhe sigurimit të të burgosurve me kushte dinjitoze të jetesës, regjimeve aktive dhe 
përgatitjeve konstruktive për lirim, nga ana tjetër. .. « 

Paragrafi 2 i rekomandimit vazhdon të theksojë se qëllimet e menaxhimit të dënimit 
me burgim të përjetshëm dhe të burgosurve të tjerë afatgjatë duhet të jenë:
“-  të sigurojnë që burgjet të jenë vende të qeta dhe të sigurta për këta të burgosur dhe 

për të gjithë ata që punojnë ose i vizitojnë ato;
-  për të luftuar efektet dëmtuese të jetës dhe burgimin afatgjatë;
- të rritet dhe të përmirësohet mundësia që këta të burgosur të rivendosen me sukses 

në shoqëri dhe të udhëheqin një jetë që i bindet ligjit pas lirimit të tyre”.
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Të përfshira në parimet e përgjithshme të rekomandimit për menaxhimin e këtyre 
të burgosurve janë: (i) parimi i individualizimit (që duhet marrë parasysh diversitetin 
e karakteristikave personale që gjenden midis dënimit me burgim të përjetshëm dhe të 
burgosurve afatgjatë dhe llogarisë së tyre për të bërë planet individuale për zbatimin 
e dënimit) dhe (ii) parimi i progresit (që planifikimi individual për menaxhimin 
e dënimit të të burgosurit duhet të synojë sigurimin e lëvizjes progresive përmes 
sistemit të burgjeve) (shih paragrafët 3 dhe 8 të rekomandimit). Raporti që shoqëron 
rekomandimin (i përgatitur nën kujdesin e Komitetit Evropian për Problemet e Krimit) 
shton se përparimi ka si qëllim të fundit një kalim konstruktiv nga jeta e burgut në jetë 
në komunitet (paragrafi 44 i raportit). 

Paragrafi 10 (mbi planifikimin e dënimit) parasheh që plane të tilla duhet të 
përdoren për të siguruar një qasje sistematike, ndër të tjera, për: lëvizjen progresive 
përmes sistemit të burgjeve me  kushte më pak kufizuese me një mënyrë ideale, një 
fazë përfundimtare të kaluar në kushte të hapura, në komunitet; dhe kushtet dhe masat 
e mbikëqyrjes që ndihmojnë një ligj që i bindet jetës dhe përshtatjes në komunitet pas 
lirimit me kusht.

 Paragrafi 16 parashikon që, pasi as rreziku, as nevojat kriminalistike nuk janë 
karakteristika thelbësore të qëndrueshme, vlerësimet e rrezikut dhe nevojave duhet të 
përsëriten në intervale. Së fundi, paragrafët 33 dhe 34 (mbi menaxhimin e ri-integrimit 
në shoqëri) sigurojnë:
“33. Për të mundësuar dënimin me burgim të përjetshëm dhe të burgosurve të tjerë 

afatgjatë për të kapërcyer problemin e veçantë të lëvizjes nga burgimi i gjatë në një 
jetë që i bindet ligjit në komunitet, lirimi i tyre duhet të përgatitet mirë më parë dhe 
të marrë parasysh veçanërisht sa vijon:
 -  nevoja për plane specifike para lëshimit dhe pas lirimit të cilat adresojnë 

rreziqet dhe nevojat përkatëse; 
-  shqyrtimin e duhur të mundësisë së arritjes së lirimit dhe vazhdimit të post-

lirimit të çdo programi, ndërhyrjeje ose trajtimi të ndërmarrë nga të burgosurit 
gjatë paraburgimit; 

-  nevoja për të arritur bashkëpunim të ngushtë midis administratës së burgjeve 
dhe autoriteteve mbikëqyrëse pas lirimit, shërbimeve sociale dhe mjekësore.

 34. Dhënia dhe zbatimi i lirimit me kusht për dënim të përjetshëm dhe të burgosurve 
të tjerë afatgjatë duhet të udhëhiqen nga parimet e parashtruara në Rekomandimin 
Rec (2003) 22 për lirimin me kusht “.
 

Në lidhje me paragrafin 34, raporti që shoqëron rekomandimin thekson (në 
paragrafin 131): 

“Rekomandimi Rec (2003) 22 përmban parimin që lirimi me kusht duhet të jetë i 
mundur për të gjithë të burgosurit me përjashtim të atyre që vuajnë dënime jashtëzakonisht 
të shkurtra. Ky parim është i zbatueshëm, sipas kushteve të Rekomandimit, edhe për të 
burgosurit e me dënim të përjetshëm. Vini re, megjithatë, se është mundësia e dhënies së 
lirimit me kusht për të burgosurit e jetës që rekomandohet, jo se gjithnjë duhet t’u jepet 
lirim me kusht “.
 (C) Rekomandimi Rec (2003) 22

60. Rekomandimi Rec (2003) 22 (mbi lirimin me kusht) është miratuar nga Komiteti i 
Ministrave më 24 shtator 2003. Është përmbledhur gjerësisht në Kafkaris kundër Qipros 
([GC], numër 21906/04, § 72, GJEDNJ 2008). Në të shumtën e rastit, ajo siguron një sërë 
rekomandimesh që rregullojnë përgatitjet për lirimin me kusht, dhënien e tij, kushtet që 
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mund të vendosen dhe masat mbrojtëse procedurale. Ndër parimet e saj të përgjithshme 
janë paragrafët 3 dhe 4 (a), të cilat parashikojnë:
“3. Lirimi me kusht duhet të synojë të ndihmojë të burgosurit që të bëjnë një kalim nga 

jeta në burg në një jetë që i bindet ligjit në komunitet, nëpërmjet kushteve të pas 
lirimit dhe mbikëqyrjes që promovojnë këtë qëllim dhe kontribuojnë në sigurinë 
publike dhe zvogëlimin e krimit në komunitet.

4.a. Me qëllim që të zvogëlohen efektet e dëmshme të burgimit dhe të promovojnë 
rivendosjen e të burgosurve nën kushte që kërkojnë të garantojnë sigurinë e 
komunitetit të jashtëm, ligji duhet të bëjë lirimin me kusht për të gjithë të dënuarit 
me burgim përfshirë edhe të burgosurit me burgim të përjetshëm”.
Memorandumi Shpjegues që shoqëron Rekomandimin thekson në lidhje me 

paragrafin 4:
“Të burgosurit me burgim të përjetshëm nuk duhet tu hiqet shpresa për t’u dhënë 

lirim. Së pari, askush nuk mund të arsyetojë në mënyrë të arsyeshme se të gjithë njerëzit 
që janë dënuar me burgim të përjetshëm  do të mbeten gjithmonë të rrezikshëm për 
shoqërinë. Së dyti, ndalimi i personave që nuk kanë shpresë për lirim paraqesin probleme 
të rënda menaxheriale në lidhje me krijimin e stimujve për të bashkëpunuar dhe trajtuar 
sjelljet shkatërruese, shpërndarjen e programeve të zhvillimit personal, organizimin e 
dënimeve-planeve dhe sigurinë. Vendet, legjislacioni i të cilave parashikon dënime të 
përjetshme, duhet të krijojnë mundësi për rishikimin e dënimit  pas disa vitesh dhe në 
intervale të rregullta, për të përcaktuar nëse një i burgosur me burgim të përjetshëm 
mund të shërbejë pjesën e mbetur të dënimit në komunitet dhe në çfarë kushtesh dhe në 
çfarë  masash mbikëqyrëse”
(d) Dokumenti i Punës i CPT-së për Dënimet Aktuale / Me burgim të Përjetshëm. 

61.  Një raport mbi “Dënimet  Aktuale / Me burgim të Përjetshëm  përgatitur nga një anëtar 
i CPT-së, z. Jørgen Ëorsaae Rasmussen, (CPT (2007) 55, 27 qershor 2007), shqyrtoi 
tekste të ndryshme të Këshillit të Evropës mbi dënimet e përjetshme, duke përfshirë 
Rekomandimet Rec (2003) 22 dhe Rec (2003) 23, dhe thuhet në terma: (a) parimi i 
lirimit me kusht është i disponueshëm për të gjithë të burgosurit “edhe për të burgosurit 
me burgim të përjetshëm “ dhe (b) shtetet anëtare kishin dispozita për lirim alternativ , 
por se kjo “formë e veçantë e lirimit” ishte e ndryshme nga lirimi me kusht. Ajo vuri në 
dukje qëndrimin se lirimi alternativ nga burgimi, si me vendosjen e tij, ishte çështje e 
gjykatave dhe jo e ekzekutivit, një pikëpamje që kishte çuar në ndryshimet e propozuara 
në procedurat për rishikimin e burgimit të përjetshëm në Danimarkë, Finlandë dhe 
Suedi. Dokumenti gjithashtu citoi me miratim raportin e CPT-së për vizitën e tij në 
Hungari në vitin 2007, në të cilën thuhej:

“Për sa i përket” lajmëtarëve aktualë “, CPT ka rezerva serioze rreth konceptit sipas 
të cilit të burgosurit e tillë, pasi të jenë dënuar, konsiderohen njëherë e përgjithmonë si 
një kërcënim i përhershëm për komunitetin dhe janë të privuar nga shpresa e lirimit  me 
kusht. “ 

Përfundimi i dokumentit përfshinte rekomandimet që: asnjë kategori e të burgosurve 
nuk duhet të “shtypen “ për të kaluar jetën e tyre natyrore në burg; Asnjë mohim i lirimit 
nuk duhet të jetë përfundimtar; dhe as të burgosurit e rikthyer nuk duhet të hiqen nga 
çdo shpresë për lirim.
(e) Raporti i CPT-së mbi Zvicrën 

62.  Raporti i CPT-së për vizitën e bërë  në Zvicër nga data 10- 20  tetor 2011 (25 tetor 
2012 CPT / Inf (2012) 26) përmbante vërejtjet vijuese mbi sistemin zviceran të burgimit 
të përjetshëm ku një dhunues seksi ose i dhunshëm konsiderohet jashtëzakonisht i 
rrezikshëm dhe gjendja e tij ose saj vlerësohet si e pa trajtueshme: 
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“CPT ka rezerva serioze për konceptin e izolimit” për jetën “, sipas të cilit këta 
njerëz, pasi të jenë shpallur shumë të rrezikshëm dhe të pa trajtuar, konsiderohen 
njëherë e përgjithmonë se paraqesin një rrezik të përhershëm për shoqërinë dhe kështu 
formalisht të privuar nga të gjitha shpresat për një zbatim më të butë të dënimit apo edhe 
lirimit me kusht. Meqenëse e vetmja mënyrë që personi në fjalë mund të lirohet është 
nëpërmjet përparimeve shkencore, ai ose ajo i hiqet çdo aftësi për të ndikuar në lirimin 
e tij eventual, për shembull, me sjellje të mirë gjatë dënimit.

Në lidhje me këtë, CPT i referohet Rekomandimit (2006) 2 të Komitetit të 
Ministrave të 11 janarit 2006, mbi Rregullat Evropiane të Burgjeve, si dhe paragrafin 4 
(a) të Rekomandimit (2003) 22 të Komitetit të Ministrave të 24 Shtator 2003, lidhur me 
lirimin me kusht, që tregon qartë se ligji duhet të lejojë mundësinë e të gjithë të burgosurve 
të dënuar, duke përfshirë edhe ata që vuajnë dënimin me burgim të përjetshëm, duke 
përfituar nga lirimi me kusht. Memorandumi Shpjegues i këtij të fundit këmbëngul që të 
burgosurit e jetës nuk duhet të hiqen nga çdo shpresë për lirim.

Prandaj, CPT konsideron se është çnjerëzore të burgoset dikush me burgim 
të përjetshëm pa ndonjë shpresë të vërtetë për lirim. Komiteti i nxit fuqishëm 
autoritetet zvicerane që të rishqyrtojnë konceptin e paraburgimit “për jetën” në 
përputhje me rrethanat. “[theksi origjinal]
2. Ligji penal ndërkombëtar

 63. Neni 77 i Statutit të Romës të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC) lejon vendosjen e 
një burgimi të përjetshëm kur justifikohet nga graviteti ekstrem i krimit dhe rrethanat 
individuale të personit të dënuar. Neni 110 (3) parasheh që kur një person ka shërbyer 
njëzet e pesë vjet dënim me burgim të përjetshëm, ICC do të shqyrtojë dënimin për të 
përcaktuar nëse duhet të zvogëlohet. Një shqyrtim i tillë nuk do të kryhet para kësaj 
kohe. Neni 110 (4) dhe (5) parashikojnë:
“4.  Në shqyrtimin e saj sipas paragrafit 3, Gjykata mund të zvogëlojë dënimin nëse 

konstaton se janë të pranishëm një ose më shumë nga faktorët e mëposhtëm:
(a) Vullneti i hershëm dhe i vazhdueshëm i personit për të bashkëpunuar me 

Gjykatën në hetimet dhe ndjekjet penale; 
(b) Asistenca vullnetare e personit për të mundësuar ekzekutimin e vendimeve 

dhe urdhrave të Gjykatës në raste të tjera, dhe në veçanti dhënien e ndihmës 
në gjetjen e aseteve që i nënshtrohen urdhrave të gjobës, konfiskimit ose 
dëmshpërblimit që mund të përdoren për të mirën e viktimave; ose

(c) Faktorë të tjerë që krijojnë një ndryshim të qartë dhe të rëndësishëm të 
rrethanave të mjaftueshme për të justifikuar zvogëlimin e dënimit, siç 
parashikohet në Rregulloren e Procedurës dhe Provave.

5.  Nëse Gjykata, në rishikimin e saj të parë sipas paragrafit 3, përcakton se nuk është 
e përshtatshme që të zvogëlohet dënimi, ajo do të shqyrtojë më pas çështjen e 
zvogëlimit të dënimit në intervale të tilla dhe zbatimin e kritereve të përcaktuara në 
Rregulloren e Procedurës dhe Provave.”
    Procedura dhe kriteret e mëtejshme për rishikim janë të përcaktuara në Rregullat 

223 dhe 224 të Rregullores së Procedurës dhe Provave.
Rregulli 223 parashikon:
“Kriteret për rishikim në lidhje me zvogëlimin e dënimit
Në shqyrtimin e çështjes së zvogëlimit të dënimit sipas nenit 110, paragrafët 3 dhe 

5, tre gjyqtarët e Dhomës së Apelit marrin parasysh kriteret e renditura në nenin 110, 
paragrafi 4 (a) dhe (b), dhe kriteret e mëposhtme :
(a) Sjellja e personit të dënuar gjatë kohës së paraburgimit, që tregon një shkëputje të 
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vërtetë nga krimi i tij;
(b) Perspektiva e risocializimit dhe risistemimit të suksesshëm të personit të dënuar;
(c) Nëse lirimi i parakohshëm i personit të dënuar do të shkaktonte paqëndrueshmëri 

të madhe sociale;
(d) Çdo veprim i rëndësishëm i marrë nga personi i dënuar në dobi të viktimave, si dhe 

çdo ndikim mbi viktimat dhe familjet e tyre si rezultat i lirimit të parakohshëm;
(e) Rrethanat individuale të personit të dënuar, duke përfshirë gjendjen përkeqësuese të 

shëndetit fizik ose mendor ose moshës së avancuar “.
Rregulla 224 (3) parasheh që për zbatimin e nenit 110 (5) të Statutit, tre gjyqtarë të 

Dhomës së Apelit do të shqyrtojnë çështjen e zvogëlimit të dënimit çdo tre vjet, përveç 
nëse një interval më i shkurtër është vendosur në vendimin e marrë sipas Në nenin 110 
(3). Rregulli 224 (3) parashikon gjithashtu që, në rast të një ndryshimi të dukshëm të 
rrethanave, këto tre gjyqtarë mund të lejojnë personin e dënuar të paraqesë kërkesë për 
rishikim brenda periudhës trevjeçare ose një periudhe më të shkurtër të përcaktuar nga 
tre gjyqtarët .

64. Neni 27 i Statutit të Gjykatës Penale Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë (ICTY) 
parasheh që dënimet me burgim do të dorëzohen në një shtet të caktuar nga Tribunali 
Ndërkombëtar. Ky burgim duhet të jetë në përputhje me ligjin e zbatueshëm të Shtetit në 
fjalë, nën mbikëqyrjen e Tribunalit Ndërkombëtar. Neni 28 (për faljen ose ndryshimin 
e dënimeve) parashikon:

“Nëse, në pajtim me ligjin në fuqi të Shtetit në të cilin personi i dënuar është i 
burgosur, ai ose ajo ka të drejtë për falje ose ndryshim të dënimit, shteti përkatës duhet 
të njoftojë Tribunalin Ndërkombëtar në përputhje me rrethanat. Kryetari i Tribunalit 
Ndërkombëtar, në konsultim me gjyqtarët, vendos çështjen në bazë të interesave të 
drejtësisë dhe parimeve të përgjithshme të ligjit “.

Dispozita të ngjashme me Nenet 27 dhe 28 të Statutit të ICTY-së janë të përfshira 
në Statutin e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Ruandën (nenet 26 dhe 27), Statutin e 
Gjykatës Speciale për Sierra Leonen (nenet 22 dhe 23), dhe Statutin e Tribunalit Special 
për Libanin (nenet 29 dhe 30).
1. E drejta e Bashkimit Evropian

65.  Neni 5 (2) i Vendimit në  Kuadër të Këshillit të Bashkimit Evropian të datës 13 qershor 
2002 mbi urdhër-arrestin evropian dhe procedurat e dorëzimit ndërmjet Shteteve Anëtare 
parashikon:

“Nëse vepra penale në bazë të së cilës është lëshuar urdhër arresti evropian dënohet 
me burgim të përjetshëm ose me burgim të përcaktuar kohor, ekzekutimi i urdhër arrestit 
në fjalë mund t’i nënshtrohet kushtit që shteti anëtar lëshues të ketë dispozita në sistemin 
e tij ligjor për rishikimin e ndëshkimit ose masës së shqiptuar, me kërkesë ose jo më 
vonë se 20 vjet, ose për zbatimin e masave për falje në të cilën personi ka të drejtë të 
kërkojë sipas ligjit ose praktikës së Shtetit Anëtar lëshues, duke synuar mosekzekutimin 
e një gjobe ose një mase të tillë”.

C. Instrumentet përkatëse evropiane për kujdesin shëndetësor (mendor) për të 
burgosurit

66.  Rekomandimi Nr. R (98) 7 i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës drejtuar 
shteteve anëtare lidhur me aspektet etike dhe organizative të kujdesit shëndetësor në 
burg, i cili u miratua më 8 prill 1998, lexohet  në pjesët e tij përkatëse, si në vazhdim:
“I. Karakteristikat kryesore të së drejtës për kujdes shëndetësor në burg
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A. Qasja e një mjeku
1. ... Të gjithë të paraburgosurit duhet të përfitojnë nga ekzaminimet e duhura mjekësore 

për pranim. Theks i veçantë duhet të vihet në shqyrtimin e çrregullimeve mendore, 
...

3.  Shërbimi i kujdesit shëndetësor i burgut duhet të paktën të jetë në gjendje të ofrojë 
konsultime ambulatore dhe trajtime emergjente. Kur gjendja shëndetësore e të 
burgosurve kërkon trajtim që nuk mund të garantohet në burg, gjithçka që është e 
mundur duhet të bëhet për të siguruar që trajtimi është dhënë në të gjitha sigurimet 
në institucionet shëndetësore jashtë burgut.

…
5.  Qasja në konsultime psikiatrike dhe këshillim duhet të sigurohet. Duhet të ketë 

një ekip psikiatrik në institucionet më të mëdha penale. Nëse kjo nuk është e 
disponueshme si në institucionet më të vogla, konsultimet duhet të sigurohen nga 
një psikiatër, që ushtrohet në spital ose në mënyrë private.
III. Organizimi i kujdesit shëndetësor në burg me referencë specifike në menaxhimin 

e disa problemeve të përbashkëta
D. Simptomat psikiatrike, çrregullimet mendore dhe çrregullimet kryesore të 

personalitetit, rreziku i vetëvrasjes
55. Të burgosurit që vuajnë nga shqetësime të rënda mendore duhet të mbahen nën 

kujdesin e një  një institucioni  spitalor i cili është i pajisur në mënyrë adekuate 
dhe posedon personel të trajnuar mirë. Vendimi për të pranuar një të burgosur 
në një spital publik duhet të bëhet nga një psikiatër, i nënshtruar autorizimit nga 
autoritetet kompetente”.

“27. Duhet të ndërmerren veprime për të lejuar një diagnozë të hershme dhe të 
specializuar të të burgosurve që janë, ose që bëhen, të shqetësuar mendërisht dhe 
t’u sigurojnë trajtim adekuat. ...”

68. Komiteti i Ministrave theksoi në Rekomandimin e tij Rec (2006) 2 për Shtetet Anëtare 
mbi Rregullat Europiane të Burgjeve, të miratuara më 11 janar 2006 në mbledhjen e 952 
të Deputetëve të Ministrave, që:

“... zbatimi i dënimeve me burgim dhe trajtimi i të burgosurve kërkojnë marrjen 
parasysh të kërkesave të sigurisë, sigurisë dhe disiplinës, duke siguruar gjithashtu 
kushte burgu të cilat nuk cenojnë dinjitetin njerëzor dhe të cilat ofrojnë aktivitete 
domethënëse profesionale dhe programe trajtimi për të burgosurit. Duke i përgatitur ata 
për ri-integrimin e tyre në shoqëri “.

69. Prandaj, rekomandoi që Shtetet Anëtare, ndër të tjera, të udhëhiqeshin në legjislacionin, 
politikat dhe praktikën e tyre sipas rregullave të përmbajtura në shtojcën e rekomandimit, 
pjesët përkatëse të së cilës lexonin si vijon:
12.1 Personat të cilët vuajnë nga sëmundje mendore dhe gjendja e shëndetit mendor nuk 

është në përputhje me paraburgimin në burg duhet të mbahen në një ndërtesë të 
krijuar posaçërisht për këtë qëllim.

12.2 Nëse personat e tillë megjithatë mbahen jashtëzakonisht në burg, duhet të ketë 
rregulla të veçanta që marrin parasysh statusin dhe nevojat e tyre.

...
39. Autoritetet e burgjeve do të mbrojnë shëndetin e të gjithë të burgosurve në kujdesin 

e tyre.
...
40.3 Të burgosurit duhet të kenë qasje në shërbimet shëndetësore të disponueshme në 

vend pa diskriminim për shkak të gjendjes së tyre ligjore.
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40.4 Shërbimet mjekësore në burg kërkojnë të zbulojnë dhe trajtojnë sëmundje ose 
defekte fizike ose mendore nga të cilat mund të vuajnë të burgosurit.

40.5 Të gjitha shërbimet e domosdoshme mjekësore, kirurgjikale dhe psikiatrike 
përfshirë ato që janë në dispozicion në komunitet duhet t’i ofrohen të burgosurit 
për këtë qëllim.

 ….
47.1 Burgjet ose seksionet e specializuara nën kontrollin mjekësor duhet të jenë në 

dispozicion për vëzhgimin dhe trajtimin e të burgosurve që vuajnë nga çrregullime 
mendore ose anomali, të cilat nuk janë domosdoshmërisht nën dispozitat e Rregullit 
12.

47.2 Shërbimi mjekësor i burgjeve duhet të sigurojë trajtimin psikiatrik të të gjithë të 
burgosurve që kanë nevojë për një trajtim të tillë dhe t’i kushtojë vëmendje të 
veçantë parandalimit të vetëvrasjes”.

D. Instrumentet relevante ndërkombëtare për rehabilitimin e të burgosurve

70.  Kriminologët i janë referuar funksioneve të ndryshme që tradicionalisht i janë 
caktuar dënimit, duke përfshirë ndëshkimin, parandalimin, mbrojtjen e publikut dhe 
rehabilitimin. Sidoqoftë, në vitet e fundit ka patur një tendencë drejt vendosjes së më 
shumë theksit në rehabilitimin, siç tregohet veçanërisht nga instrumentet ligjore të 
Këshillit të Evropës.

Ndërsa rehabilitimi u njoh si një mjet për parandalimin e recidivizmit, kohët e 
fundit dhe më pozitivisht ajo përbën më tepër idenë e risocializimit nëpërmjet nxitjes 
së përgjegjësisë personale. Ky objektiv është përforcuar nga zhvillimi i “parimit të 
progresit”: gjatë kryerjes së një dënimi, një i burgosur duhet të lëvizë progresivisht 
përmes sistemit të burgjeve, duke u zhvendosur nga ditët e hershme të një dënimi, kur 
theksi mund të jetë mbi dënimin dhe ndëshkimin , në fazat e fundit, kur theksi duhet të 
jetë në përgatitjen për lirim.
1. Instrumentet përmbledhëse  ndërkombëtare të të drejtave të njeriut

71. Neni 10 (3) i Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (“KNDCP”) 
parashikon që “sistemi i burgjeve të përfshijë trajtimin e të burgosurve, qëllimi kryesor i 
të cilit është reformimi i tyre dhe rehabilitimi social”. Komenti i Përgjithshëm i Komitetit 
për të Drejtat e Njeriut në nenin 10 thekson më tej se “asnjë sistem penitenciar nuk duhet 
të jetë vetëm pagues; Ai  duhet në thelb të kërkojë reformimin dhe rehabilitimin social 
të të burgosurit.

72.  Rregullat Minimale Standarde të Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e të Burgosurve 
(1957) përmbajnë dispozita specifike për të dënuarit me burgim, duke përfshirë parimet 
udhëzuese në vijim:
“57. Burgosja dhe masat e tjera që rezultojnë në ndërprerjen e një shkelësi nga bota 

e jashtme, janë po aq shqetësuese për faktin e marrjes nga personi i së drejtës së 
vetëvendosjes duke e privuar nga liria e tij. Rrjedhimisht, sistemi i burgjeve nuk do 
të përkeqësojë vuajtjet e natyrshme në një situatë të tillë, përveç rasteve të ndarjes 
së justifikueshme ose ruajtjes së disiplinës.

58.  Qëllimi dhe justifikimi i një dënimi me burgim ose një masë të ngjashme pa leje, 
në fund të fundit, është mbrojtja e shoqërisë kundër krimit. Ky përfundim mund 
të arrihet vetëm nëse periudha e burgimit përdoret për të siguruar, aq sa është e 
mundur, që pas kthimit të tij në shoqëri, kryerësi nuk është vetëm i gatshëm, por i 
aftë për të udhëhequr një jetë që i bindet ligjit dhe vetë-mbështetës.
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59.  Për këtë qëllim, institucioni duhet të shfrytëzojë të gjitha forcat dhe format e 
asistencës ndihmëse, edukative, morale, shpirtërore dhe të tjera, të cilat janë të 
përshtatshme dhe të disponueshme dhe duhet të kërkojnë t’i zbatojnë ato sipas 
nevojave individuale të trajtimit të të burgosurva”.

2. Rregullat Europiane të Burgjeve 1987 dhe 2006
73.  Rregullat Evropiane të Burgjeve janë rekomandime të Komitetit të Ministrave për 

shtetet anëtare të Këshillit të Evropës në lidhje me standardet minimale që duhet të 
zbatohen në burgje. Shtetet inkurajohen që të udhëhiqen nga legjislacioni dhe politikat 
nga këto rregulla dhe të sigurojnë shpërndarjen e gjerë të Rregullave te autoriteteve  të  
tyre gjyqësore, si dhe personelin e burgut dhe të burgosurit.

Versioni 1987 i Rregullave Evropiane të Burgjeve (“Rregullat e vitit 1987”) vë në 
dukje, si parim të tretë themelor, se:

“Qëllimet e trajtimit të personave në paraburgim duhet të jenë të tilla që të mbajnë 
shëndetin dhe respektin e tyre dhe  për sa kohë që lejon kohëzgjatja e dënimit, të 
zhvillojnë ndjenjën e përgjegjësisë dhe të inkurajojnë ato qëndrime dhe shkathtësi që do 
t’i ndihmojnë ata të kthehet në shoqëri me shansin më të mirë për të udhëhequr jetën që 
i bindet ligjit dhe vetë-mbështetës pas lirimit të tyre”.

Versioni i fundit i këtyre Rregullave të miratuara në 2006 (“Rregullat 2006”) e 
zëvendëson këtë parim të përmendur më lart me tre parime:

“Rregulli  2: Personat e privuar nga liria i mbajnë të gjitha të drejtat që nuk janë 
marrë në mënyrë të ligjshme nga vendimi që i dënon ose i cakton ato në paraburgim.

...
Rregulli 5: Jeta në burg do të përafrojë sa më shumë që të jetë e mundur aspektet 

pozitive të jetës në komunitet.
Rregulli 6: Të gjitha paraburgimet do të menaxhohen në mënyrë që të lehtësojnë 

ri-integrimin në shoqërinë e lirë të personave të privuar nga liria.
Komenti mbi Rregullat 2006 (përgatitur nga Komiteti Evropian për Problemet e 

Krimit - “CDPC”) vëren se Rregulli 2 thekson se humbja e së drejtës për liri nuk duhet 
të çojë në një supozim se të burgosurit automatikisht humbasin të drejta  politike, civile, 
sociale , ekonomike dhe kulturore: në të vërtetë kufizimet duhet të jenë sa më pak të 
jetë e mundur. Rregulli 5, nënvizon aspektet pozitive të normalizimit duke pranuar se, 
ndërsa jeta në burg nuk mund të jetë kurrë e njëjtë me jetën në një shoqëri të lirë, duhet 
të ndërmerren hapa aktivë për të krijuar kushte sa më afër jetës normale. Komenti më 
tej thekson se Rregulli  6 “pranon se të burgosurit, të dy të paprovuar  dhe të dënuar, 
përfundimisht do të kthehen në komunitet dhe se jeta e burgut duhet të organizohet me 
këtë në mendje”.

74. Pjesa e parë e Pjesës VIII të Rregullave të vitit 2006 ka të drejtë “Objektivi i regjimit për 
të burgosurit e dënuar” dhe parashikon, ndër të tjera, si vijon:

“102.1 Përveç rregullave që vlejnë për të gjithë të burgosurit, regjimi i të 
burgosurve të dënuar duhet të jetë i dizajnuar që t’u mundësojë atyre të udhëheqin një 
jetë të përgjegjshme dhe pa krim.

102.2 Burgimi për shkak të privimit nga liria është një dënim në vetvete dhe për 
këtë arsye regjimi i të burgosurve të dënuar nuk do të përkeqësojë vuajtjet e natyrshme 
të burgimit.” 

Në këto aspekte, komentet e CDPC shpjegojnë se Rregulla 102:
“... përcakton objektivat e regjimit për të burgosurit në kushte të thjeshta dhe 

pozitive. Theksi vihet mbi masat dhe programet për të burgosurit e dënuar që do të 
inkurajojnë dhe zhvillojnë përgjegjësi individuale në vend që të fokusohen ngushtë në 
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parandalimin e recidivizmit. ...
Rregulli i ri është në përputhje me kërkesat e instrumenteve kryesore ndërkombëtare 

përfshirë nenin 10 (3) të [ICCPR], ... Megjithatë, ndryshe nga  ICCPR, formulimi këtu 
me qëllim shmang përdorimin e termit ‘rehabilitim’, i cili mbart me vete konotacionin e 
trajtimit me forcë. Në vend të kësaj, ajo thekson rëndësinë e sigurimit të të burgosurve 
të dënuar, të cilët shpesh vijnë nga prejardhje të privuara nga shoqëria, mundësinë për 
të zhvilluar në një mënyrë që do t’u mundësojë atyre të zgjedhin për të udhëhequr jetën  
që i binden ligjit. Në këtë drejtim Rregulli 102 ndjek të njëjtën qasje si Rregullorja 
58 e Rregullave Minimale të  Standarde të Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e të 
Burgosurve «.

75. Rregulli 105.1 i Rregullave të 2006 parashikon që një program sistematik i punës të 
kërkojë të kontribuojë në përmbushjen e objektivit të regjimit të burgjeve. Rregulla 
106.1 parasheh që një program sistematik i arsimit, me qëllim përmirësimin e nivelit të 
përgjithshëm të arsimimit të të burgosurve, si dhe perspektivat për të udhëhequr një jetë 
të përgjegjshme dhe pa krime, do të jetë një pjesë kyçe e regjimeve për të dënuarit me 
burgim. Së fundi, rregulli 107.1 kërkon që lirimi i të burgosurve të dënuar të shoqërohet 
me programe të posaçme që u mundësojnë atyre të bëjnë kalimin në një jetë që i bindet 
ligjit në komunitet.

76.  Arsyeja për evolucionin ndaj rregullave të vitit 2006 mund të kuptohet përmes dy 
Rekomandimeve të Komitetit të Ministrave Rec (2003) 22 dhe Rec (2003) 23 të përmendur 
më lart (shih paragrafët 60 dhe 59), të cilat adresojnë dimensionin rehabilitues për dënime 
me burgim. Përveç dispozitave përkatëse të këtyre rekomandimeve, të përmendur më 
lart, duhet të theksohet se paragrafi i pestë i preambulës së Rekomandimit Rec (2003) 22 
për lirimin me kusht lejon që “hulumtimi ka treguar se paraburgimi shpesh ka efekte të 
padëshirueshme dhe nuk arrin për të rehabilituar shkelësit “. Rekomandimi përshkruan 
(paragrafi 8) masat e mëposhtme për të zvogëluar recidivizmin, me vendosjen e kushteve 
të individualizuar të cilat  janë:
“-  pagesën e kompensimit ose kryerjen e dëmshpërblimit për viktimat;
-  hyrja në trajtim për keqpërdorimin e drogës ose alkoolit ose ndonjë gjendje tjetër të 

shërueshme që lidhet dukshëm me kryerjen e krimit;
-  të punojë ose të ndjekë ndonjë veprimtari tjetër të miratuar profesionale, për 

shembull, arsimin ose formimin profesional;
-  pjesëmarrja në programet e zhvillimit personal; dhe
-  një ndalim për të banuar ose vizituar vende të caktuara”.

LIGJI

I. ÇËSHTJET PARAPRAKE 

A. Kundërshtimet paraprake të Qeverisë

1. Locus standi

(a) Parashtresat e palëve
77. Në seancën dëgjimore, Qeveria shprehu dyshime në lidhje me faktin nëse djali 

i kërkuesit, Z. Johnny Francis van Heyningen dhe motra e tij, Znj. Altagracia 
Murray, kishin vend për të ndjekur kërkesën. Nëse Gjykata kërkoi ekzistencën e 
interesave personale shtesë përveç  marrëdhënies së  ngushtë të  gjakut, siç sugjeroi 
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praktika e saj gjyqësore, Qeveria parashtroi se u duk se ankuesi nuk kishte treguar 
shumë interes në asnjë nga tre fëmijët e tij dhe se dosja në posedim të Qeverisë nuk 
tregoi se Z. Van Heyningen kishte vizituar ndonjëherë aplikuesin gjatë ndalimit 
të tij. Ndërsa kjo ishte e ndryshme për motrën e ankuesit Altagracia, e cila kishte 
mbajtur kontakt me vëllain e saj gjatë pjesës së dytë të paraburgimit në Aruba,  
qeveria pyeste nëse, në një situatë kur të afërmit më të ngushtë të aplikantit, përkatësisht 
fëmijët e tij, nuk kishin pasur ndonjë kontakt me babanë e tyre ose nuk tregonin interes 
për të ndjekur aplikimin, i takonte një të afërmi  tjetër për ta ndjekur.

78.  Biri dhe motra e ankuesit argumentuan se kishin interes të ligjshëm për të ndjekur 
kërkesën në mënyrë që të merrnin një vendim nga Gjykata në veçanti në pyetjen nëse 
autoritetet kishin qenë të detyruara të krijojnë një mundësi de facto për lirimin për 
aplikantin. Sipas pikëpamjes së tyre, qeveria kishte dështuar t›i siguronte aplikuesit 
trajtim adekuat me qëllim që ta ndihmonte atë të rimarrë lirinë, të bashkohej me familjen 
e tij dhe të rivendoste lidhjet familjare. Pavarësisht nga shpenzimet e përfshira, Z.Van 
Heyningen, i cili kishte jetuar në pjesën evropiane të Mbretërisë që nga viti 1999, 
kishte arritur të vizitonte babanë e tij në burg gjashtë herë dhe gjithashtu kishte mbajtur 
kontakte me të nëpërmjet telefonit. Zonja Altagracia Murray, e cila jetonte në Aruba, 
kishte vizituar vëllain e saj në burg atje gati çdo javë.
(b) Vlerësimi i Gjykatës

79.  Gjykata zakonisht lejon që të afërmit të ndjekin një kërkesë, me kusht që ai ose ajo 
të ketë një interes të ligjshëm, kur kërkuesi vdiq pasi paraqiti kërkesën në Gjykatë 
(shih Malhous kundër Republikës Çeke (vendim) Nr. 33071/96,GJEDNJ 2000 -XII, 
dhe Larionovs dhe Tess kundër Letonisë (vendim), nr. 45520/04 dhe 19363/05, § 172, 
25 nëntor 2014). Duke marrë parasysh çështjen e kërkesës dhe të gjitha elementet 
në posedim të saj, Gjykata konsideron se djali dhe motra e kërkuesit kanë interes të 
ligjshëm për të ndjekur kërkesën dhe që ata të kenë vendndodhjen e kërkuar sipas nenit 
34 të Konventës ( shih, për shembull, Carrella kundër Italisë, nr. 33955/07, §§ 48-51, 9 
shtator 2014).

80.  Prandaj dhe në masën që vërejtjet e Qeverisë duhet të kuptohen si një kundërshtim 
paraprak lidhur me vendndodhjen e birit dhe motrës së kërkuesit, Gjykata e hedh poshtë 
atë kundërshtim.
2. Statusi i viktimës

81.  Qeveria theksoi se sa i përket ankesës së aplikantit se nuk kishte mundësi për lirim dhe 
se opsioni i faljes ishte i pamjaftueshëm dhe joefektiv, ankuesi nuk mund të konsiderohej 
më “viktimë” e një shkelje të nenit 3 të Konventës, brenda kuptimit të nenit 34, pasi ai 
ishte liruar nga burgu pasi një kërkesë për falje ishte dhënë më 31 mars 2014.

82.  Ankuesi nuk e ka adresuar këtë çështje.
83.  Është praktika e vendosur e Gjykatës që fjala “viktimë” në kontekstin e nenit 34 të 

Konventës, nënkupton personin e prekur drejtpërdrejt nga veprimi ose mosveprimi i 
çështjes, ekzistenca e shkeljes së Konventës është e mundshme edhe në mungesë 
të paragjykimit; Paragjykimi është i rëndësishëm vetëm në kontekstin e nenit 41. 
Rrjedhimisht, një vendim ose masë e favorshme për një kërkues nuk është në parim 
e mjaftueshme për ta privuar atë nga statusi i tij si “viktimë” përveç nëse autoritetet 
kombëtare kanë pranuar, shprehimisht ose në thelb, dhe pastaj ofroi zgjidhje për shkeljen 
e Konventës (shih, ndër autoritetet e tjera, Nada kundër Zvicrës [GC], nr.10593 / 08, § 
128, GJEDNJ  2012, me referenca të mëtejshme).

84.  Gjykata vëren, lidhur me ankesën e ankuesit në lidhje me sistemin e faljes, që nuk i 
ofron atij mundësinë e lirimit, që gjatë 33 viteve që ai kaloi në burg pas vendosjes së 
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dënimit me burgim të përjetshëm, ai kërkonte falje për shumë raste. Përderisa është e 
vërtetë se më 31 mars 2014 atij  iu dha një falje për arsyet që kanë të bëjnë me shëndetin 
e tij në përkeqësim (shih paragrafin 30 më lart), ky vendim nuk përbënte një njohje të 
shkeljes së supozuar të nenit 3 të Konventës. Përderisa nuk ekziston asnjë tregues i 
faljes që është dhënë si mjet për të ofruar dëmshpërblim, kërkuesi mund të pretendojë se 
ka qenë viktimë e shkeljeve të Konventës që pretendon ai.

Rrjedhimisht, Gjykata hedh poshtë kundërshtimin e Qeverisë për sa i përket 
mungesës së statusit të viktimës.

B. Fusha e çështjes përpara Dhomës së Madhe

85.  Në rrethanat specifike të çështjes në fjalë, Gjykata konsideron se ka arsye për të adresuar 
çështjen e fushëveprimit të saktë të çështjes para saj në disa detaje.

86.  Së pari, kërkesa e kërkuesit për kërkesë dhe vërejtjet e tij me shkrim përfshinin 
parashtresa në lidhje me ankesat e tij sipas nenit 5 të Konventës, të cilat ishin shpallur të 
papranueshme nga Dhoma (shih paragrafin 4 më lart). Megjithatë, sipas jurisprudencës 
së vendosur të Gjykatës, përmbajtja dhe fushëveprimi i “rastit” i referuar në Dhomën 
e  Madhe kufizohet nga vendimi i Dhomës për pranueshmërinë (shih K. dhe T. kundër 
Finlandës [GC], nr.25702 (94), §§ 140-141, GJEDNJ 2001- VII, Azinas kundër Qipros 
[GC], nr 56679/00, § 32,GJEDNJ  2004 -III, dhe Kovačić dhe të tjerë  kundër Sllovenisë 
[GC], numër 44574/98 , 45133/98 dhe 48316/99, § 194, 3 tetor 2008). Kjo do të thotë 
se Dhoma e Madhe nuk mund të shqyrtojë ato pjesë të aplikimit të cilat janë shpallur të 
papranueshme nga Dhoma. Gjykata nuk sheh asnjë arsye për t’u larguar nga ky parim 
në rastin aktual (shih Sisojeva dhe të Tjerë  kundër Letonisë (nxjerrja jashtë liste ) [GC], 
nr. 60654/00, §§ 59-62, GJEDNJ 2007 -I).

87.  Parashtruesi më tej parashtroi në kërkesën e tij për referim se për shkak se ai kurrë 
nuk kishte marrë trajtim psikiatrik ai nuk mund të nxiste asnjë shpresë për një ditë që 
të lirohej. Në të njëjtën kohë ai “pranoi” vendimin e Dhomës se, duke pasur parasysh 
futjen e mekanizmit të rishikimit periodik në ligjin vendas, nuk kishte pasur shkelje 
të nenit 3 të Konventës lidhur me ankesën e tij se nuk kishte mundësi për rishikim të 
dënimit të tij të përjetshëm.

88.  Në lidhje me këtë, Gjykata përsërit se “rasti” i referuar i  Dhomës së Madhe përfshin të 
gjitha aspektet e aplikimit të shqyrtuar  më parë nga Dhoma në aktgjykimin e saj (shih 
K. dhe T. kundër Finlandës, përmendur më lart, § 140). Për më tepër, nuk mund të thuhet 
se vërejtjet e aplikantit për konkluzionin e arritur nga Dhoma përbëjnë një tërheqje të 
qartë të ankesës në fjalë, duke pasur parasysh se në vërejtjet e tij me shkrim, parashtruesi 
paraqiti argumentin për pyetjen nëse dënimi i tij i përjetshëm ishte de facto reduktues 
dhe nëse rishikimi periodik i plotësoi kërkesat e parashtruara në praktikën gjyqësore të 
Gjykatës. Kështu, duket se aplikanti nuk ka hequr dorë nga kjo pjesë e ankesës së tij. 
Rrjedhimisht, është e hapur për Dhomën e Madhe të shqyrtojë ankesën sipas nenit 3 se 
nuk ka pasur mundësi për të shqyrtuar dënimin e përjetshëm të kërkuesit.

89.  Përfundimisht, parashtruesi i kërkesës tregoi në vërejtjet e tij me shkrim se ai nuk 
dëshironte “të këmbëngulte” mbi ankesën e tij sipas nenit 3 në lidhje me kushtet 
fizike të paraburgimit të tij, për aq sa kjo kishte të bënte me kushtet e papërshtatshme 
në ndërtesat e burgut. Duke pasur parasysh se në paragrafin e mëposhtëm të këtyre 
vërejtjeve deklaroi se ai dëshironte të mbajë ankesat e tij të tjera, Gjykata konkludon 
se me “jo këmbëngulëse”, kërkuesi nënkuptonte se ai nuk donte ta vazhdonte këtë 
aspekt të ankesës së tij në Nenin 3 brenda kuptimit të  nenit 37 § 1 (a) të Konventës. 
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Gjetja, në përputhje me nenin 37 § 1 në gjykim, se nuk ka rrethana të veçanta lidhur me 
respektimin e të drejtave të njeriut siç përcaktohet në Konventë dhe në Protokollet e saj 
që kërkojnë ta bëjë këtë, Dhoma e Madhe nuk do ta shqyrtojë këtë ankesë.

90.  Dhoma e Madhe, në përputhje me rrethanat, do të shqyrtojë ankesat e ankuesit sipas 
nenit 3, se dënimi i tij i përjetshëm ishte i pakalueshëm dhe se kushtet e burgimit të tij 
e shkelën atë dispozitë, veçanërisht në atë që ai kurrë nuk ishte vendosur nën një regjim 
që i përshtatet gjendjes së tij mendore ose trajtim psikiatrik.

II. SHKELJE E NDRYSHUAR E NENIT 3 TË KONVENTËS

91.  Ankuesi fillimisht u ankua se dënimi i tij i përjetshëm ishte de jure dhe de facto i 
pakalueshëm dhe se nuk kishte regjim të veçantë për të burgosurit me burgim të 
përjetshëm ose një regjim të veçantë për të burgosurit me probleme psikiatrike në burgjet 
ku ishte mbajtur. Në letrën e tij të datës 2 nëntor 2012 (shih paragrafin 3 më lart), pas 
përfundimit të rishikimit periodik të dënimit të tij të përjetshëm, ai u ankua gjithashtu 
se edhe në qoftë se ishte krijuar një mundësi de jure e lirimit me kusht, de facto ai nuk 
kishte shpresë pasi ai asnjëherë nuk ishte pajisur me ndonjë trajtim psikiatrik dhe për këtë 
arsye rreziku i recidivizmit konsiderohej të jetë tepër i lartë për të që ai të kualifikohet 
për një lirim të tillë. Ai u mbështet  në nenin 3 të Konventës, i cili parashikon si vijon:

“Askush nuk do t’i nënshtrohet torturës ose trajtimit ose ndëshkimit çnjerëzor ose 
poshtërues”.

A. Aktgjykimi i Dhomës

92. Në aktgjykimin e saj të datës 10 dhjetor 2013, Dhoma shqyrtoi veçmas ankesat e ankuesit 
sipas nenit 3 të Konventës lidhur me pohimin e pandryshueshëm të dënimit të tij të 
përjetshëm dhe rreth kushteve të paraburgimit të tij. Sa i përket ankesës së mëparshme, 
konstatoi se nuk kishte pasur shkelje të nenit 3. Ajo vuri në dukje hyrjen në nëntor 2011 
- rreth njëzet muaj pas paraqitjes së kërkesës - në ligjin kombëtar (dmth. Curaçao) të një 
mekanizmi periodik të rishikimit për dënime të tilla dhe konsideroi se ky mekanizëm i 
plotësonte kriteret e përcaktuara në vendimin e Gjykatës në Vinter dhe të tjerët kundër 
Mbretërisë së Bashkuar ([GC], nr.66069/09, 130/10 dhe 3896/10, §§ 119-122, GJEDNJ 
2013 (ekstrakte)). Më tutje vërejti se ishte realizuar një shqyrtim i dënimit të përjetshëm 
të aplikantit, gjatë të cilit ishin përgatitur një numër raportesh ekspertësh. Duke marrë 
parasysh faktin se aplikanti kishte paraqitur kërkesën e tij në Gjykatë pothuajse tridhjetë 
vjet pas dënimit të tij, Dhoma nuk kishte arsye për të shqyrtuar nëse dënimi i përjetshëm i 
vendosur  për të ishte de facto dhe de jure i zvogëluar u reduktua para futjes së rishikimit 
periodik në vitin 2011.

93. Dhoma më tej konstatoi se kushtet e paraburgimit të aplikantit nuk ishin të papërputhshme 
me nenin 3. Sa i përket, në veçanti, ankesës që ai kurrë nuk ishte trajtuar për çrregullimin 
e tij mendor, Dhoma vuri në dukje se kërkuesi ishte vendosur nën vëzhgim  psikiatrik 
dhe i është ofruar ndihmë për çrregullimin e personalitetit në burgun e Curasaos, por kjo 
ndihmë kishte mbaruar kur ai ishte transferuar, me kërkesë të tij, në Aruba, ku trajtimi 
psikiatrik nuk ishte i disponueshëm në të njëjtën masë  edhe pse ndihma psikiatrike 
ishte në dispozicion deri në kohën e vendimit të Dhomës.  Dhoma gjithashtu, vuri në 
dukje se parashtruesi i kërkesës nuk kishte paraqitur asnjë informacion nëse ai kishte 
shfrytëzuar asistencën në dispozicion ose nuk kishte argumentuar se një ndihmë e tillë 
ishte e pamjaftueshme për nevojat e tij.
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B. Parashtrimet e palëve para Dhomës së Madhe

1. Ankuesi
94.  Ankuesi argumentoi se u duk qartë nga gjykimi i Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë të 

11 marsit 1980 se ajo gjykatë kishte vendosur të vendoste një dënim të përjetshëm sesa 
dënim me burg të caktuar në lidhje me gjendjen e tij mendore dhe rrezikshmërinë ndaj 
shoqërisë Dhe mungesën, në atë kohë, të një institucioni të përshtatshëm ku ai mund të 
pësonte trajtimin e rekomanduar nga psikiatri që e kishte ekzaminuar atë dhe gjetjet e 
të cilit ishin pranuar nga Gjykata e Përbashkët. Ai më pas kaloi më shumë se tridhjetë 
vjet burg pa marrë ndonjëherë trajtim - çdo ndihmë psikiatrike që atij  mund ti ishte 
ofruar ishte jo më shumë se lloji bazë i asistencës në dispozicion në të gjitha burgjet dhe 
nuk mund të barazohej me trajtimin. Asnjëherë nuk kishte mundësi të transferimit në 
Holandë, për të marrë trajtim aty, ndonjëherë të parashikuar. Sipas ankuesit, ishte joreale 
të pritej që ai të ishte në gjendje të pranonte se ai kishte nevojë për trajtim dhe për ta 
ngritur këtë çështje, siç kishte shqyrtuar Dhoma në vendimin e saj; Domosdoshmëria e 
trajtimit ishte, në çdo rast, tashmë e vendosur dhe autoritetet ishin në dijeni të saj.

95.  Ankuesi pohoi se mundësia e kërkimit të faljes nuk kualifikohej si një shqyrtim, pasi 
ndër të tjera procedura nuk ishte e rregulluar me ligj dhe Guvernatori nuk kishte asnjë 
detyrim të jepte arsyet për një vendim që refuzonte faljen. Asnjë nga kërkesat e faljes të 
paraqitura prej tij nuk kishte çuar në një ekzaminim psikologjik ose psikiatrik me qëllim 
të përcaktimit nëse ai vazhdonte të përbënte një rrezik për shoqërinë; As nuk u kërkua 
nga autoritetet e burgut të jepnin një raport për të, në bazë të ndonjë kërkese për falje. 
Paraqitja e procedurës periodike të rishikimit, duke ofruar një mundësi teorike lirimi, 
ishte e paefektshme në rrethanat e rastit të aplikantit, pasi për aq kohë sa ai nuk ishte 
siguruar me trajtim, nuk mund të shpinte në ndonjë përfundim tjetër përveç atij që ai 
ishte ende shumë i rrezikshëm për t’u konsideruar për një pushim. Sipas pikëpamjes së 
aplikantit, ishte e qartë se pa trajtim ai kurrë nuk mund të nxiste asnjë shpresë që një ditë 
të lirohej.
2. Qeveria

96.  Qeveria pohoi se dënimi i përjetshëm i shqiptuar ndaj kërkuesit ishte de jure dhe de 
facto i  reduktueshëm nga momenti i vendosjes së tij, pasi ai kishte pasur mundësi të 
kërkonte falje, të cilat mund të jepeshin nëse vërtetohej se zbatimi apo vazhdimi i një 
dënimi nuk kishin shërbyer në mënyrë të arsyeshme për asnjë nga qëllimet e ndjekura 
përmes zbatimit të ligjit penal. Për më tepër, shtatë nga nëntë persona të cilëve iu dha 
një dënim i përjetshëm në Antilles të Holandës që nga viti 1980, kishin kërkuar falje 
dhe në dy rastet një kërkesë faljeje ishte dhënë. Sipas qeverisë, kjo tregoi se edhe nëse 
faljet u dhanë vetëm rrallë, megjithatë kishte një mundësi të vërtetë de facto që një 
dënim i përjetshëm të mund të reduktohej me anë të një faljeje. Përveç kësaj, rishikimi 
i detyrueshëm periodik i dënimeve me burgim të përjetshëm , të cilin  qeveria e  pranoi, 
kishte hyrë në fuqi vetëm pas parashtrimit të kërkesës në Gjykatë, parashikonte lirimin 
me kusht të një të burgosuri me burgim të përjetshëm nëse Gjykata e Përbashkët e 
Drejtësisë ishte e  mendimit se vazhdimi i dënimit me burgim nuk do të shërbente më 
ndonjë qëllimi  të arsyeshëm.

97.  Qeveria më tej ishte e mendimit se kushtet e paraburgimit të ankuesit në asnjë mënyrë 
nuk justifikonin një përfundim se ai i ishte nënshtruar një trajtimi ose dënimi çnjerëzor 
ose degradues në kundërshtim me nenin 3. Sa i përket ankesave të aplikantit se ai kurrë 
nuk kishte qenë i vendosur nën një regjim që i përshtatet gjendjes së tij mendore dhe 
se dënimi i tij i përjetshëm ishte de facto i pakalueshëm sepse nuk i ishte ofruar trajtim 
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adekuat për çrregullimin e personalitetit ose i transferuar në një institucion kujdestar në 
Holandë, Qeveria parashtroi se në vitin 1980, ai u  dënua, nuk kishte qenë e mundur të 
vendoste një urdhër TBS për mbyllje në një klinikë kujdestare në Antilet Holandeze. Nuk 
kishte pasur asnjë klinikë kujdesi në Curaçao dhe Aruba dhe transferimi i aplikantit në 
një institucion të tillë në Holandë ishte konsideruar i pamundur për shkak të inteligjencës 
së tij të kufizuar dhe aftësisë së pamjaftueshme për të shprehur me gojë. Pra, trajtimi i 
shëndetit mendor, duke mos qenë pjesë e gjykimit të Gjykatës së Përbashkët të Gjykatës 
së Drejtësisë, nuk mund t’i bashkëngjitet  autoriteteve kombëtare asnjë faj që nuk ka 
ekzekutuar një masë që nuk është vendosur.

Nuk u paraqit as nga kontaktet e kërkuesit  me punonjësit socialë të burgjeve ose 
nga letrat e shumta që ai u kishte drejtuar autoriteteve të ndryshme se mungesa e ndihmës 
së shëndetit mendor ishte shqetësimi kryesor i tij. Sidoqoftë, kërkuesit i ishte ofruar 
ndihmë psikiatrike për çrregullimin e personalitetit të tij gjatë kohës që u burgos në 
Curaçao. Lidhur me këtë, Qeveria iu referua letrës së Dr M. de O., sipas të cilit kërkuesi, 
pas arritjes së tij në burgun e Curaçaos, ishte vendosur nën vëzhgimin psikiatrik dhe 
ishte krijuar kontakti i mirë i një natyre terapeutike me qëllim të rehabilitimit të tij 
(shih paragrafin 34 më lart). Ky kontakt terapeutik kishte përfunduar kur kërkuesi ishte 
transferuar në Aruba, një transferim që ai kishte kërkuar në mënyrë specifike pavarësisht 
se ishte i vetëdijshëm se kompleksi i burgut nuk kishte një Njësi të Vëzhgimit dhe 
Këshillimit Ligjor dhe se disponueshmëria e ndihmës psikiatrike do të ishte e kufizuar.

Qeveria nuk ishte informuar për asnjë kontakt midis aplikantit dhe psikiatërve ose 
psikologëve në Aruba deri në vitin 2011, kur u bë shqyrtimi i parë periodik i dënimit të 
tij të përjetshëm. Ndihma psikiatrike ishte në dispozicion të tij në Aruba që nga miratimi 
i vendimit të Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë të 21 shtatorit 2012.

98. Ndërsa qeveria pranoi se burgimi afatgjatë mund të kishte një numër efektesh 
desocializuese ndaj të burgosurve, ata parashtruan se në praktikë aplikanti kishte qenë 
në gjendje të përfshinte një program të përditshëm përkatës në burgun e Arubës. Ai 
kishte qenë një tapiseri i talentuar dhe kishte punuar tetë orë në ditë në departamentin 
e tapicerisë së burgut. Gjithashtu, kishte marrë pjesë herë pas here në studimet biblike.

A. Vlerësimi i Gjykatës

1. Parimet përkatëse

(a) Dënimi  i  përjetshëm

99. Në jurisprudencën e Gjykatës është vërtetuar mirë se vendosja e një dënimi me burgim të 
përjetshëm për një kryes të rritur nuk është në vetvete i ndaluar ose i papajtueshëm me 
nenin 3 ose me ndonjë nen tjetër të Konventës (shih Kafkaris, cituar më lart, § 97, dhe 
referencat e përmendura aty), me kusht që ajo të mos jetë jo-proporcionale (shih Vinter 
dhe të tjerët, cituar më lart, § 102). Gjykata megjithatë ka konsideruar se vendosja e 
një dënimi të përjetshëm të pakalueshëm për një të rritur mund të ngrejë një çështje 
sipas nenit 3 (shih Kafkaris, cituar më lart, § 97). Një dënim i përjetshëm nuk bëhet 
i pakalueshëm nga fakti i thjeshtë se në praktikë mund të shërbehet plotësisht. Asnjë 
çështje nuk lind sipas nenit 3 nëse një dënim i përjetshëm është de jure dhe de facto 
reduktues (shih Kafkaris, cituar më lart, § 98 dhe Vinter dhe të tjerë, përmendur më 
lart, § 108). Në bazë të një rishikimi të hollësishëm të konsideratave të përshtatshme që 
rrjedhin nga jurisprudenca e tij dhe nga prirjet e fundit krahasuese dhe ndërkombëtare 
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në lidhje me dënimet e përjetshme, Gjykata ka gjetur në Vinter dhe të tjerë se dënimi 
me burgim të përjetshëm mund të jetë në përputhje me nenin 3 të Konventës vetëm nëse 
ekziston mundësia e lirimit dhe mundësia e shqyrtimit, të cilat duhet të ekzistojnë nga 
vendosja e dënimit (shih Vinter dhe të tjerë, përmendur më lart, §§ 104, 118 dhe 122).

Më tej, Gjykata  vërejti në atë rast se materialet krahasuese dhe ndërkombëtare 
të së drejtës para saj  treguan mbështetje të qartë për institucionin e një mekanizmi të 
përkushtuar që garantonte një rishikim jo më vonë se njëzet e pesë vjet pas vendosjes të 
një dënimi të përjetshëm, me shqyrtime të mëtejshme periodike më pas (ibid ., § 120, 
shih gjithashtu Bodein kundër Francës, nr 40014/10, § 61, 13 nëntor 2014). Është për 
Shtetet që të vendosin - dhe jo për Gjykatën të përcaktojë - çfarë forme (ekzekutiv apo 
gjyqësor) që duhet të shqyrtojë (shih Kafkaris, cituar më lart, § 99 dhe Vinter dhe të 
tjerë, cituar më lart, §§ 104 dhe 120 ). Gjykata ka konsideruar se mëshira e presidentit 
mund të jetë në përputhje me kërkesat që rrjedhin nga jurisprudenca e saj (shih Kafkaris, 
cituar më lart, § 102).

100. Gjykata më tej ka gjetur se një i burgosur nuk mund të ndalohet nëse nuk ka baza 
legjitime penologjike për burgim, të cilat përfshijnë dënimin, parandalimin, mbrojtjen 
publike dhe rehabilitimin. Ndërsa shumë nga këto baza do të jenë të pranishme në kohën 
kur vendoset një dënim i përjetshëm, ekuilibri ndërmjet këtyre arsyeve për paraburgim 
nuk është domosdoshmërisht statik dhe mund të zhvendoset gjatë ekzekutimit të dënimit. 
Vetëm duke kryer një rishikim të arsyetimit për ndalimin e vazhdueshëm në një pikë të 
përshtatshme të dënimit, këto faktorë ose ndërrime mund të vlerësohen si duhet (Vinter 
dhe të tjerë, përmendur më lart, § 111).

Shqyrtimi i kërkuar në mënyrë që dënimi me burgim të përjetshëm të zvogëlohet 
duhet të lejojë vendasit autoritetet të marrin në konsideratë, nëse gjatë dënimit, çdo 
ndryshim me burgim të përjetshëm dhe përparimi drejt rehabilitimit të tij ose të saj janë 
të një rëndësie të tillë që ndalimi i vazhdueshëm nuk justifikohen më në bazë legjitime 
penologjike (ibid., § 119). Ky vlerësim duhet të bazohet në rregulla që kanë një shkallë 
të mjaftueshme të qartësisë dhe sigurisë (ibid., §§ 125 dhe 129, shih gjithashtu László 
Magyar kundër Hungarisë, nr.73593 / 10, § 57, 20 maj 2014, dhe Harakchiev dhe 
Tolumov k.  Bullgaris , nr.15018 / 11 dhe 61199/12, §§ 255, 257 dhe 262, GJEDNJ  
2014 (ekstraktet)) dhe kushtet e përcaktuara në legjislacionin e brendshëm duhet të 
pasqyrojnë kushtet e përcaktuara në praktikën gjyqësore të Gjykatës (shih Vinter dhe të 
tjerë, përmendur më lart, § 128).

Kështu, një mundësi për t’u dhënë falje ose lirim në baza të dhembshura për 
shkaqe të lidhura me paaftësinë fizike ose moshën e vjetër nuk përputhet me nocionin e 
“perspektivës së lirimit” siç është formuluar në vendimin  e Kafkaris (shih Vinter dhe të 
tjerë , përmendur më lart, § 127, dhe Öcalan kundër Turqisë (nr.2), nr. 24069/03, 197/04, 
6201/06 dhe 10464/07, § 203, 18 mars 2014). Një Dhomë e Gjykatës konstatoi në një 
rast të fundit se vlerësimi duhet të bazohet në kritere objektive dhe të paracaktuara (shih 
Trabelsi kundër Belgjikës, nr. 140/10, § 137, GJEDNJ 2014 (ekstraktet)).

E drejta e të burgosurit për shqyrtim nënkupton një vlerësim të vërtetë të 
informacionit përkatës (shih László Magyar, cituar më lart, § 57) dhe shqyrtimi duhet 
të jetë i rrethuar me garanci të mjaftueshme  procedurale (shih Kafkaris, përmendur më 
lart, § 105, dhe Harakchiev dhe Tolumov, cituar më lart, § 262). Në masën e nevojshme 
që i burgosuri të dijë se çfarë duhet të bëjë që të konsiderohet për lirim dhe në çfarë 
kushtesh mund të kërkohet që të sigurohen arsyet dhe kjo duhet të ruhet nga qasja në 
shqyrtimin gjyqësor (shih László Magyar, cituar më lart, § 57, dhe Harakchiev dhe 
Tolumov, cituar më lart, §§ 258 dhe 262). Së fundi, për të vlerësuar nëse dënimi me 
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burgim të përjetshëm është i reduktueshëm de facto mund të jetë me rëndësi për të marrë 
parasysh informacionin statistikor mbi përdorimin paraprak të mekanizmit të rishikimit 
në fjalë, duke përfshirë edhe numrin e personave që u është dhënë falje (shih Kafkaris, 
cituar më lart, § 103, Harakchiev dhe Tolumov, cituar më lart, §§ 252 dhe 262, dhe 
Bodein, cituar më lart, § 59).
(b) Rehabilitimi dhe perspektiva e lirimit për të burgosurit me burgim të përjetshëm

101. Siç është përcaktuar në paragrafin e mësipërm, rishikimi i kërkuar për të qenë i dënueshëm 
me burgim të përjetshëm duhet të lejojë autoritetet të vlerësojnë çdo ndryshim në të 
burgosurin me burgim të përjetshëm dhe çdo progres drejt rehabilitimit të bërë prej 
tij. Në Vinter dhe të tjerë (përmendur më lart) Dhoma e Madhe  adresoi problemin se 
si të përcaktohej nëse, në një rast të caktuar, dënimi me burgim të përjetshëm mund 
të konsiderohej i zvogëlueshëm në mënyrë specifike në funksion  të rehabilitimit të 
burgimit. Në këtë kontekst, ajo vlerësoi se do të ishte e papajtueshme me dinjitetin 
njerëzor, që qëndron në thelbin e sistemit të Konventës - me forcë të privojë një person 
nga liria e tij pa u përpjekur drejt rehabilitimit të tij dhe duke i dhënë atij mundësinë për 
ta rifituar këtë liri në një datë të ardhme (ibid., § 113). Se tashmë kishte mbështetje të 
qartë në të drejtën evropiane dhe ndërkombëtare për parimin që të gjithë të burgosurit, 
duke përfshirë edhe ata që vuanin dënimet me burgim të përjetshëm, t’u ofrohet 
mundësia e rehabilitimit dhe perspektiva e lirimit nëse ky rehabilitim është arritur (ibid., 
§ 114). Ndërsa ndëshkimi mbeti një nga qëllimet e burgimit, theksi në politikën penale 
europiane ishte tani në qëllimin rehabilitues se  të burgimit, madje edhe në rastin e të 
burgosurve me burgim të përjetshëm; Kjo është shprehur në Rregullat 6, 102.1 dhe 103.8 
të Rregullave Europiane të Burgjeve, Rezolutën 76 dhe Rekomandimet Rec (2003) 23 
dhe Rec (2003) 22 të Komitetit të Ministrave, deklaratat e Komitetit për Parandalimin 
e Torturës, dhe në  praktikën e një numri Shtetesh Kontraktuese. I njëjti përkushtim për 
rehabilitimin duhej të gjendej në të drejtën ndërkombëtare, siç shprehet ndër të tjera 
në nenin 10 § 3 të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike dhe 
Komentin e Përgjithshëm mbi atë neni (ibid., §§ 115-118) . 

102. Gjykata vëren se,  parimi i rehabilitimit, pra, ri-integrimi në shoqëri i një personi të 
dënuar, pasqyrohet në normat ndërkombëtare (shih paragrafët 70-76 më lart) dhe jo 
vetëm që është njohur por me kalimin e kohës ka fituar gjithashtu një rëndësi në rritje në 
praktikën gjyqësore të Gjykatës sipas dispozitave të ndryshme të Konventës (shih, përveç 
Vinter dhe të tjerë, përmendur më lart, për shembull Mastromatteo kundër Italisë [GC], 
nr.37703/97, § 72, GJEDNJ 2002- VIII, Dickson k. Mbretërisë së Bashkuar. [GC], nr. 
44362/04, § 28, GJEDNJ 2007- V, James, Wells dhe Lee kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
nr. 25119/09, 57715/09 dhe 57877/09, § 209, 18 shtator 2012 dhe Khoroshenko kundër 
Rusisë [GC], nr.41418/04, §§ 121 dhe 144 -145, GJEDNJ  2015).

Në një kontekst pak më të ndryshëm, Gjykata, për më tepër, ka konsideruar se, 
në rrethanat kur një qeveri kërkon të mbështetet vetëm në rrezikun e shkelësve ndaj 
publikut për të justifikuar paraburgimin e tyre të vazhdueshëm, duhet pasur parasysh 
nevojën për të inkurajuar rehabilitimin e atyre shkelësve (James, Wells dhe Lee, cituar 
më lart, § 218). Një nga qëllimet e rehabilitimit është parandalimi i rikthimit dhe në këtë 
mënyrë sigurimi i mbrojtjes së shoqërisë.

103. Pavarësisht nga fakti se Konventa nuk garanton, si të tillë, një të drejtë për rehabilitim, 
jurisprudenca e Gjykatës prandaj presupozon që personat e dënuar, duke përfshirë edhe 
të burgosurit me burgim të përjetshëm, të lejohen të rehabilitohen. Në të vërtetë, Gjykata 
ka konsideruar se “... një i burgosur burgim të përjetshëm, ka të drejtë të dijë ... çfarë 
duhet të bëjë që të konsiderohet për lirim dhe në çfarë kushtesh” (Vinter dhe të tjerë, 
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përmendur më lart, § 122) . Ajo ka mbajtur gjithashtu, duke iu referuar Vinter dhe të 
tjerëve, se autoritetet kombëtare duhet t’i japin të burgosurve të jetës një mundësi reale 
për të rehabilituar veten e tyre (shih Harakchiev dhe Tolumov, cituar më lart, § 264). 
Nga kjo rrjedh se një i burgosur i jetës duhet të jetë realisht i mundësuar, në masën e 
mundshme brenda kufizimeve të kontekstit të burgut, që të bëjë një progres të tillë drejt 
rehabilitimit, që ai t’i ofrojë atij shpresën se një ditë mund të lejohet lirimi ose lirimi me 
kusht. Kjo mund të arrihet, për shembull, duke ngritur dhe duke rishikuar periodikisht 
një program të individualizuar që do të inkurajojë të burgosurin e dënuar që të zhvillojnë 
vetveten për të qenë në gjendje të udhëheqin  një jetë të përgjegjshme dhe pa krime.

 104. Pra, të burgosurve burgim të përjetshëm duhet t’u sigurohet një mundësi për rehabilitimin 
e tyre. Sa i përket shtrirjes së ndonjë detyrimi që i përket Shteteve në këtë drejtim, 
Gjykata konsideron se edhe pse Shtetet nuk janë përgjegjëse për arritjen e rehabilitimit 
të të burgosurve burgim të përjetshëm (shih Harakchiev dhe Tolumov, cituar më lart, 
§ 264), megjithatë bëjnë të mundur që të burgosurit e tillë të rehabilitohen. Po të ishte 
ndryshe, një të  burgosuri  me  burgim të përjetshëm  mund ti  mohohej në fakt mundësia e 
rehabilitimit, me pasojë që rishikimi i kërkuar për një dënim të përjetshëm të reduktohet, 
në të cilin duhet të vlerësohet progresi i të burgosurve të jetës drejt rehabilitimit, nuk 
mund të jetë kurrë i aftë për të çuar në ndërrimin, faljen ose ndërprerjen e dënimit të 
përjetshëm ose lirimin me kusht të të burgosurit.

Në lidhje me këtë, Gjykata përsërit parimin e vendosur mirë në praktikën e saj 
gjyqësore, që Konventa synon të garantojë të drejtat që nuk janë teorike apo zhgënjyese, 
por praktike dhe efektive (shih, midis shumë autoriteteve të tjera, Gäfgen kundër 
Gjermanisë [GC ], nr. 22978/05, § 123, GJEDNJ 2010). Detyrimi për të ofruar mundësinë 
e rehabilitimit duhet të shihet si një detyrim i mjeteve, jo një rezultat. Megjithatë, kjo 
përfshin një detyrim pozitiv për të siguruar regjimet e burgjeve për të burgosurit me 
burgim të përjetshëm, të cilat janë në përputhje me qëllimin e rehabilitimit dhe t’u 
mundësojnë këtyre të burgosurve të bëjnë përparim drejt rehabilitimit të tyre. Në këtë 
kontekst, Gjykata më parë ka konsideruar se një detyrim i tillë ekziston në situatat ku 
është regjimi i burgut ose kushtet e paraburgimit të cilat pengojnë rehabilitimin (shih 
Harakchiev dhe Tolumov, cituar më lart, § 266).
(c) Kujdesi shëndetësor i ofruar për të burgosurit me probleme të shëndetit mendor

105. Përsa i përket trajtimit të të burgosurve me probleme të shëndetit mendor, Gjykata ka 
konsideruar në mënyrë të vazhdueshme se Neni 3 i Konventës kërkon  nga shtetet që të 
sigurojnë që shëndeti dhe mirëqenia e të burgosurve të sigurohen në mënyrë adekuate, 
duke u ofruar atyre, ndër të tjera, (Shih, midis shumë autoriteteve të tjera, Kudła 
kundër Polonisë [GC], nr.30210 / 96, § 94,GJEDNJ  2000 -XI, Sławomir Musiał kundër 
Polonisë, nr .28300/06, § 87, 20 janar 2009 dhe  A. dhe të tjerët kundër Mbretërisë 
së Bashkuar [GC], nr. 3455/05, § 128,GJEDNJ 2009). Mungesa e kujdesit të duhur 
mjekësor për personat në paraburgim është, pra,e aftë për të angazhuar përgjegjësinë 
e një Shteti sipas nenit 3 (shih Naumenko kundër Ukrainës, nr.42023/98, § 112, 10 
shkurt 2004.) Obligimet sipas nenit 3 mund të shkojnë kështu aq sa për të imponuar një 
detyrim ndaj Shtetit për të transferuar të burgosurit (duke përfshirë të sëmurët mendorë) 
në mjedise të posaçme në mënyrë që të marrin trajtim adekuat (shih Raffray Taddei 
kundër Francës, nr 36435/07, § 63, 21 dhjetor 2010).

106. Në rastin e të burgosurve të sëmurë mendorë, Gjykata ka konsideruar se vlerësimi nëse 
kushtet e veçanta të paraburgimit janë të papajtueshme me standardet e nenit 3 duhet të 
marrin në konsideratë cënueshmërinë e atyre personave dhe në disa raste, pamundësinë 
e tyre për tu ankuar në mënyrë koherente në lidhje me se si ato preken nga ndonjë trajtim 
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i veçantë (Shih, për shembull, Herczegfalvy kundër Austrisë, 24 shtator 1992, § 82, Seria 
A nr 244, dhe Aerts kundër Belgjikës, 30 korrik 1998, 66, Raportet e Aktgjykimeve  dhe 
Vendimeve 1998-V). Përveç kësaj, nuk mjafton që të paraburgosurit të shqyrtohen dhe 
tu bëhen diagnoza; Në vend të kësaj, është thelbësore që trajtimi i duhur për problemin 
e diagnostikuar dhe mbikëqyrja e duhur mjekësore duhet të sigurohet (shih Raffray 
Taddei, cituar më lart, § 59)
(c) Të burgosurit me burgim të përjetshëm  me aftësi të kufizuara mendore dhe / 

ose probleme të shëndetit mendor
107. Të burgosurit me  burgim të përjetshëm të cilët janë konsideruar si përgjegjës penalisht 

për veprat penale për të cilat janë shpallur fajtorë - dhe për këtë arsye nuk konsiderohen 
“persona me mendje të keqe” në kuptim të nenit 5 § 1 (e) të Konventës - Megjithatë 
mund të ketë probleme të caktuara të shëndetit mendor; Ata mund të kenë, për shembull, 
probleme të sjelljes ose sociale ose vuajnë nga lloje të ndryshme të çrregullimeve të 
personalitetit, të cilat mund të ndikojnë në rrezikun e rikthimit të tyre. Gjykata nuk ka 
trajtuar më parë çështjen specifike të zvogëlimit të dënimeve të përjetshme të vendosura  
për personat të cilët janë diagnostikuar si persona me aftësi të kufizuara mendore dhe 
/ ose gjendje të shëndetit mendor. Në kontekstin e jurisprudencës së lartpërmendur 
(paragrafët 99-106), Gjykata gjen se qasja e mëposhtme është e përshtatshme në këtë 
drejtim.

108. Për një shtet që të përmbushë detyrimet e tij sipas nenit 3 të Konventës në lidhje me të 
burgosurit e jetës që i përkasin kësaj kategorie, Gjykata konsideron se së pari kërkohet 
që të bëhet një vlerësim i nevojave të këtyre të burgosurve sa i përket trajtimit me një 
pamje  për të lehtësuar rehabilitimin e tyre dhe zvogëlimin e rrezikut të rikthimit të 
tyre. Ky vlerësim gjithashtu, duhet të trajtojë shanset e mundshme të suksesit të çfarëdo 
forme trajtimi të identifikuar, duke qenë se Neni 3 nuk mund të detyrojë një shtet që 
të mundësojë një të burgosur të përjetshëm të marrë trajtim që nuk pritet realisht të 
ketë ndonjë ndikim të rëndësishëm në ndihmën për jetën që i  burgosuri të rehabilitoj  
vetveten. Për këtë arsye, duhet marrë parasysh gjendjen individuale dhe personalitetin 
e të burgosurve me burgim të përjetshëm. Gjykata, për më tepër, pranon që disa kushte 
të shëndetit mendor nuk janë, ose jo lehtësisht, të përshtatshme ndaj trajtimit. Duke 
pasur parasysh se, për shkak të gjendjes së tyre të shëndetit mendor, të burgosurit e tillë 
me burgim të përjetshëm mund të mos jenë mjaftueshëm të vetëdijshëm për nevojën 
për trajtim, vlerësimi i lartpërmendur duhet të bëhet pavarësisht nëse ndonjë kërkesë 
për trajtim është shprehur prej tyre (shih paragrafin 106 më lart). Kur vlerësimi çon 
në përfundimin se një trajtim ose terapi e veçantë mund të ndihmojë të burgosurin me  
burgim të përjetshëm për të rehabilituar vetveten, ai ose ajo duhet të jetë i aftë për të 
marrë atë trajtim sa më shumë që të jetë e mundur brenda kufizimeve të kontekstit 
të burgut (shih Instrumentet e përmbledhura të Këshillit të Evropës të paraqitura në 
paragrafët 66-69 më lart, shih gjithashtu paragrafin 103 më lart). Kjo është me rëndësi të 
veçantë kur trajtimi në fakt përbën një parakusht për të drejtën e mundshme të lirimit të 
të burgosurit në të ardhmen dhe kështu është një aspekt vendimtar i reduktimit de facto 
të dënimit të përjetshëm.

109. Sigurimi i burgosurve të jetës me një mundësi reale të rehabilitimit mund të kërkojë 
që, në varësi të situatës së tyre individuale, të mund t’i nënshtrohen trajtimeve ose 
terapive - qoftë mjekësore, psikologjike ose psikiatrike - të përshtatura për gjendjen 
e tyre me qëllim lehtësimin e rehabilitimit të tyre . Kjo nënkupton që ata gjithashtu 
duhet të lejohen të marrin pjesë në aktivitete profesionale ose të tjera, ku këto mund të 
konsiderohen për të përfituar rehabilitimin.
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110. Në përgjithësi do të jetë për shtetin që të vendosë dhe jo për Gjykatën të përcaktojë cilat 
mjete, masa apo trajtime janë të nevojshme për të mundësuar që një i burgosur i jetës të 
rehabilitojë veten në mënyrë të tillë që të bëhet i përshtatshëm për lirim. Në zgjedhjen e 
mjeteve për këtë qëllim, Shtetet në përputhje me rrethanat kanë një hapësirë të gjerë të 
vlerësimit dhe ky detyrim sipas nenit 3 duhet të interpretohet në atë mënyrë që të mos 
imponojë një barrë të tepruar për autoritetet kombëtare.

111. Si pasojë, një shtet do të ketë përmbushur detyrimet e tij sipas nenit 3, kur ai ka 
parashikuar kushtet e paraburgimit dhe objekteve, masave ose trajtimeve të afta për 
të mundësuar një të burgosur të jetës për të rehabilituar veten, edhe kur ai i burgosur 
nuk ka arritur të bëjë përparim të mjaftueshëm për të lejuar përfundimin se rreziku që 
ai apo ajo i paraqet shoqërisë është lehtësuar deri në atë masë sa që ai ose ajo të ketë 
bërë të drejtën për lirim. Në lidhje me këtë, Gjykata përsërit se Shtetet po ashtu kanë 
për detyrë që Konventa të marrë masa për të mbrojtur publikun nga krimi i dhunshëm 
dhe se Konventa nuk i ndalon shtetet të nënshtrojnë një person të dënuar për një krim 
të rëndë me një dënim të pacaktuar, vazhdimin e ndalimit aty ku është e nevojshme 
për mbrojtjen e publikut (shih Vinter dhe të tjerë, cituar më lart, § 108, me referenca të 
mëtejshme). Shtetet mund të përmbushin këtë obligim pozitiv për të mbrojtur publikun 
duke vazhduar të mbajnë të burgosurit me burgim të përjetshëm për aq kohë sa ato 
mbeten të rrezikshëm (shih, për shembull, Maiorano dhe të tjerët kundër Italisë, nr. 
28634/06, §§ 115 122, 15 dhjetor 2009 ).

112. Përfundimisht, të burgosurit burgim të përjetshëm  duhet të ndalohen në kushte të tilla 
dhe të sigurohen me një trajtim të tillë, t’u jepet një mundësi reale për t’u rehabilituar 
në mënyrë që të ketë shpresë për lirim. Dështimi për të siguruar një të burgosur të 
përjetshëm me një mundësi të tillë mund të bëjë që dënimi i përjetshëm të jetë de facto 
i pakthyeshëm.
2. Aplikimi i parimeve të lartpërmendura në këtë rast

113. Gjykata tani do të kthehet në pyetjen nëse dënimi i përjetshëm i vendosur  ndaj 
kërkuesit ishte i reduktueshëm. Ajo përsërit se, në mënyrë që dënimi i përjetshëm të 
jetë i reduktueshëm dhe në përputhje me nenin 3 të Konventës, duhet të ekzistojë si një 
mundësi e lirimit dhe një mundësi e shqyrtimit (shih Vinter dhe të tjerë, cituar më lart, 
§§ 109-110) . 

114. Siç u tha më lart (shih paragrafin 92), Dhoma shqyrtoi çështjen nëse dënimi i përjetshëm 
i ankuesit ishte në përputhje me nenin 3 veçmas nga ankesat e tjera të aplikantit sipas 
asaj dispozite lidhur me kushtet e ndalimit të tij. Megjithatë, Dhoma e Madhe gjen në 
bazë të jurisprudencës së Gjykatës dhe parimeve përkatëse të parashtruara në paragrafët 
107-112 më lart, se aspektet e ndryshme të këtyre ankesave sipas nenit 3 lidhen ngushtë 
me këtë rast. Në të vërtetë, këto aspekte u sollën bashkë nga ankuesi edhe në letrën e 
tij të datës 2 nëntor 2012 (shih paragrafin 91 më lart) dhe ai i bazoi parashtrimet e tij 
kryesore Dhomës së Madhe në lidhje me pretendimin se ai nuk kishte asnjë mundësi 
për lirim pasi që nuk i ishte ofruar ndonjë trajtim për çrregullimin e tij mendor, i cili 
mund të kishte zvogëluar rrezikun e recidivizmit që ai konsiderohej të paraqiste. Duke 
qenë kështu, Gjykata e konsideron të përshtatshme për të vlerësuar së bashku aspektet e 
ndryshme të ankesave të nenit 3.

115. Prandaj, në shqyrtimin e çështjes nëse dënimi i përjetshëm i shqiptuar ndaj kërkuesit 
ishte i reduktueshëm, Gjykata do të shqyrtojë nëse mungesa e pretenduar e trajtimit 
psikiatrik ose psikologjik në fakt e privonte kërkuesin nga çdo perspektivë e lirimit.

116. Në vlerësimin e saj, Gjykata do të përqëndrohet në situatën e aplikantit që nga momenti 
që ka paraqitur kërkesën e tij në vitin 2010. Megjithatë, ai nuk mund të harrojë faktin 
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se në atë kohë ai ishte burgosur për rreth tridhjetë vjet. Në këtë kontekst, Gjykata vëren 
se refuzimet e kërkesave të ndryshme të kërkuesit për falje ishin ndër të tjera bazuar në 
vlerësimin se rreziku i recidivizmit të cilin ai konsiderohej të paraqiste ka vazhduar të 
ekzistojë. Në vitet e mëvonshme të burgosjes së tij kjo në fakt,  u bë arsyeja e vetme për 
refuzimin e dhënies së lirimit të çfarëdo lloji. Përderisa rreziku i rishfaqjes dhe nevoja 
për të mbrojtur shoqërinë janë baza përkatëse penologjike që mund të justifikojnë 
ndalimin e vazhdueshëm të një të burgosuri të jetës (shih paragrafin 100 më lart), 
Gjykata megjithatë duhet të vlerësojë nëse kërkuesi në rrethanat specifike të çështjes 
në fjalë ofroi mundësi për rehabilitimin e tij edhe gjatë periudhës së burgimit të tij, para 
se të paraqitej nga ai i aplikimit të tanishëm, pasi ekzistenca e mundësive të tilla, në 
veçanti të atyre që trajtonin problemet e tij të shëndetit mendor, mund të kenë ndikuar 
në perspektivat e tij për lirim.

117. Gjykata vëren në lidhje me këtë, se në kontekstin e procedurës penale kundër tij 
me akuzën për vrasje, kërkuesi u ekzaminua në vitin 1979 nga një psikiatër, i cili e 
diagnostikoi atë si një djalë i vonuar, infantil dhe narcisist, struktura e karakterit të së 
cilës kishte një shqetësim serioz të një natyre psikopatie  dhe rekomandoi që ai të marrë 
trajtim institucional për një periudhë të gjatë ose që të bëhen përpjekje në vendosjen e 
burgut për të arritur një strukturë më të fortë të personalitetit në mënyrë që të shmanget 
recidivizmi (shih paragrafin 33 më lart). Për shkak të faktit se asnjë urdhër për vendosje 
në klinikën e kujdestarisë nuk mund të imponohej në Antilles Holandë në atë kohë - pasi 
që ligji i zbatueshëm nuk parashikon një masë të tillë - dhe duke konsideruar se vendosja 
në një klinikë të tillë në pjesën evropiane të Mbretërisë nuk ishte e realizueshme, Gjykata 
e Përbashkët e Drejtësisë vendosi një dënim me burgim të përjetshëm për aplikantin më 
11 mars 1980 (shih paragrafët 15, 16 më lart).

Megjithatë, Gjykata konsideron se paraburgimi i ankuesit në një burg dhe jo në një 
klinikë kujdestare nuk mund të kishte shmangur nevojën për trajtimin e rekomanduar. 
Gjykata nuk mund ta pranojë as që nga fakti se dënimi i vendosur ndaj aplikantit nuk 
përbën një masë që përcaktonte se ai ti  nënshtrohej trajtimit, Qeveria nuk kishte asnjë 
detyrim tjetër lidhur me këtë gjatë kohëzgjatjes së burgimit të ankuesit. Ai përsërit 
se shtetet kanë detyrimin të sigurojnë që të paraburgosurit që vuajnë nga probleme 
shëndetësore, përfshirë problemet e shëndetit mendor, me kujdes të duhur mjekësor 
(shih paragrafin 105 më lart), ndër të tjera, me qëllim që t’i lejojnë ata, nëse është 
e mundur, të rehabilitohen vetë, pavarësisht nga nëse një i paraburgosur ka bërë një 
kërkesë për këtë qëllim (shih paragrafët 106 dhe 108 më lart).

118. Kundërshtimi i ankuesit se asnjëherë nuk u sigurua asnjë trajtim për gjendjen e tij 
mendore gjatë kohës që ai ishte i burgosur gjen disa mbështetje në raportet e KPT-së për 
vizitat e atij organi në burgjet në Curasao dhe Aruba ku aplikanti ishte, ose kishte qenë, 
i  paraburgosur dhe sipas të cilave kujdesi për shëndetin mendor në këto dy institucione 
ishte i pamjaftueshëm (shih paragrafin 57 më lart). Për më tepër, është mbështetur qartë 
nga shkresat e çështjes , ndër të tjera përmes e-mailit nga punonjësi i lartë social në 
burgun Aruba të 29 korrikut 2014 (shih paragrafin 46 më lart) dhe nga një raport i 1 
shtatorit 2014 i hartuar nga psikologu në të njëjtin burg, të dyja të cilat deklarojnë se 
nuk përmendet në dosjen mjekësore të kërkuesit se i është nënshtruar ndonjë trajtimi 
psikiatrik ose psikologjik (shih paragrafin 45 më lart).

119. Në të vërtetë, qeveria nuk e kundërshtoi që kërkuesi nuk kishte marrë trajtim si të tillë, 
por ata theksuan se ai ishte pajisur me një formë të ndihmës psikiatrike, kur ai ishte i 
ndaluar në Curaçao, të cilin ai zgjodhi të braktisë kur ai kërkoi dhe mori një transferim 
në Aruba ku, sigurisht gjatë viteve të para të burgimit të tij atje, ekzistonin mundësi 
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shumë të kufizuara për një ndihmë të tillë. Sidoqoftë, edhe nëse pranohet se ekziston një 
kujdes themelor për shëndetin mendor në dispozicion të aplikantit, mbetet të shqyrtohet 
nëse kjo ishte e mjaftueshme për të përmbushur detyrimin e Qeverisë së paditur për t’i 
dhënë kërkuesit mundësinë për të rehabilituar veten.

120. Në këtë kontekst, Gjykata së pari do të vëzhgonte se parimi i rehabilitimit të të burgosurve, 
të paktën nga viti 1999 e tutje, është pranuar në mënyrë të qartë në ligjin e zbatueshëm 
kombëtar, në të cilin parashihet që dënimi me burgim duhet të shërbejë gjithashtu për 
të përgatitur të paraburgosurit për kthimin e tyre në shoqëri (shih paragrafin 48 më 
lart). Gjykata më tutje thekson se, janë ndërmarrë masa të caktuara dhe objektet që 
ofrohen, edhe pse qëllimi i tyre kryesor nuk ishte rehabilitimi i aplikantit, mund të 
konsiderohet i favorshëm për këtë qëllim. Kështu, kërkuesi u transferua nga Curaçao 
në Aruba në vitin 1999. Aplikanti kishte kërkuar transferimin në mënyrë që të ishte më 
afër anëtarëve të familjes së tij dhe konsiderohej të jetë e dobishme për rehabilitimin e 
tij dhe psikologjikisht i favorshëm për të (shih paragrafët 34- 35 më lart). Aplikanti ishte 
në gjendje të punonte dhe të përfitonte nga jeta e strukturuar në burg (shih paragrafin 
42 më lart). Ai u raportua të ketë ndryshuar gjatë viteve: ndërsa ai mund të përshkruhet 
si i burgosur me probleme në vitet e para të burgosjes së tij në Curaçao, ai përmirësoj  
ndjeshëm sjelljen e tij gjatë arrestimit të tij në Aruba (shih paragrafët 19, 40 dhe 42 më 
lart ).

121. Megjithatë, gjatë burgosjes së tij, rreziku i rishfaqjes së kërkuesit u konsiderua tepër i 
madh për të që ai të konsiderohej i pranueshëm për një falje ose, pas shqyrtimit periodik 
të dënimit të tij të përjetshëm, për lirim me kusht. Lidhur me këtë, Gjykata vëren se 
njëri prej gjyqtarëve të Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë shkroi në vitin 1997, kur u 
konsultua për një kërkesë për falje të parashtruar nga ankuesi, se ai konsideroi se do të 
ishte i papërgjegjshëm të falte aplikuesin, Rreziku i rikthimit ishte vërtetuar i lartë dhe i 
cili nuk kishte marrë trajtimin në burg që ishte rekomanduar (shih paragrafin 24 më lart). 
Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë vuri në dukje, gjithashtu në këshillën e saj drejtuar 
Guvernatorit të Curasaos, lidhur me të njëjtën kërkesë për falje, se aplikanti nuk kishte 
pësuar ndonjë trajtim (psikiatrik) që synonte forcimin e strukturës së tij të personalitetit 
me qëllim parandalimin e recidivizmit (shih paragrafin 24 më sipër).

Së fundi dhe më së shumti, Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë vuri re në vendimin e 
saj të 21 shtatorit 2012 në bazë të rishikimit periodik të dënimit të përjetshëm të ankuesit, 
që aspektet e rëndësishme të personalitetit të shqetësuar të aplikantit, në bazë të të cilave 
fillimisht ishte konstatuar se rreziku i recidivizmit ishte i lartë, ende ishte  i  pranishëm 
dhe se asnjë trajtim nuk kishte ndodhur gjatë viteve të paraburgimit. Megjithëse,  
Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë gjeti se pas 33 vjetësh burgimi i ankuesit nuk shërbeu 
më për qëllimin e ndëshkimit, arriti në përfundimin se ndalimi i tij i vazhdueshëm ishte 
i domosdoshëm për të mbrojtur publikun pasi rreziku  i rikthimit të tij ishte tepër i madh 
për të lejuar lirimin e tij (shih paragrafët 8.4, 8.6, 8.7 dhe 8.12 të vendimit të Gjykatës së 
Përbashkët të parashtruar në paragrafin 32 më lart).

122. Nga vendimet e Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë, të përmendur në paragrafin e 
mësipërm, del qartë se ekziston një lidhje e ngushtë në rastin në fjalë midis këmbënguljes 
së rrezikut të rishfaqjes së kërkuesit nga njëra anë dhe mungesës së trajtimit nga ana 
tjetër. Për më tepër, Gjykata vëren se autoritetet ishin të vetëdijshme se trajtimi ishte 
rekomanduar në mënyrë që të parandalonte recidivizmin dhe se ata ishin gjithashtu të 
vetëdijshëm se kërkuesi nuk kishte marrë ndonjë trajtim.

123. Prandaj, parashtruesi i kërkesës u gjet në një situatë ku ai nuk konsiderohej i pranueshëm 
për lirim me kusht ose lirim për shkak të rrezikut të rikthimit, ndërkohë që këmbëngulja 
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e këtij rreziku ishte e lidhur me faktin se nuk ishte bërë vlerësimi i nevojave dhe 
mundësive të trajtimit dhe nuk janë siguruar forma të identifikuara të trajtimit me qëllim 
të rehabilitimit. Si pasojë, trajtimi përbën në praktikë parakusht për aplikantin që të ketë 
mundësinë e përparimit drejt rehabilitimit, duke zvogëluar rrezikun e rikthimit të tij. Një 
çështje e de facto e reduktueshmërisë së dënimit të tij të përjetshëm ishte, në përputhje 
me rrethanat, në rrezik.

124. Siç u tha më lart (paragrafi 110), shtetet kanë një hapësirë   të gjerë vlerësimi në 
përcaktimin e asaj që është e  nevojshme për të siguruar një të burgosur të përjetshëm 
për  mundësinë e rehabilitimit të vetvetes në atë masë që ai ose ajo një ditë mund të 
bëhen të ligjshm për lirim. Rrjedhimisht, nuk duhet që Gjykata të përcaktojë se çfarë 
trajtimi kërkohet  në rrethana specifike. Sidoqoftë, megjithëse ankuesi në rastin aktual 
ishte me të vërtetë fillimisht, para se të dënohej me burgim të përjetshëm, i vlerësuar 
për  trajtim, nuk duket se është kryer ndonjë vlerësim i mëtejshëm - qoftë kur ai ka 
filluar të vuajë dënimin e tij ose më vonë - nga lloj i  trajtimit që mund të kërkohet dhe 
mund të vihet në dispozicion ose nga aftësia dhe gatishmëria e aplikantit për të marrë 
një trajtim të tillë. Sipas pikëpamjes së Gjykatës, shumë pak, nëse ka ndonjë rëndësi, 
duhet t’i bashkëngjitet faktit se vetë kërkuesi nuk kishte qenë i shqetësuar në lidhje me 
prokurimin e trajtimit dhe kishte preferuar të transferohej nga Curaçao në Aruba ku 
disponueshmëria e ndihmës psikiatrike ishte (madje më shumë)e  kufizuar. Duhet të 
kihet parasysh se personat me probleme të shëndetit mendor mund të kenë vështirësi në 
vlerësimin e situatës ose nevojave të tyre dhe mund të mos jenë në gjendje të tregojnë 
në mënyrë koherente, ose madje fare që të kërkojnë trajtim (shih gjithashtu paragrafin 
106 më lart).

125. Duke marrë parasysh sa më sipër, Gjykata konstaton se mungesa e çfarëdo lloj trajtimi 
apo edhe vlerësimi i nevojave dhe mundësive të trajtimit nënkupton që, në kohën 
kur aplikanti paraqiti kërkesën e tij në Gjykatë, çdo kërkesë nga ai për një falja ishte 
në praktikë e paaftë për të çuar në përfundimin se ai kishte bërë një përparim kaq të 
rëndësishëm drejt rehabilitimit se mbajtja e tij e vazhdueshme nuk do të shërbente më 
ndonjë qëllimi penologjik. Ky konstatim gjithashtu zbatohet për shqyrtimin e parë 
dhe në fakt vetëm  periodik që është kryer nga dënimi i përjetshëm i ankuesit. Kjo 
e çon Gjykatën në përfundim se, dënimi i përjetshëm i ankuesit nuk ishte de facto i 
reduktueshëm siç kërkohet me nenin 3.

126. Duke qenë kështu, Gjykata nuk e konsideron të nevojshme të kryejë ndonjë analizë të 
mëtejshme ose më të hollësishme të sistemit të faljes apo të mekanizmit të rishikimit 
periodik, me qëllim vlerësimin nëse dënimi i përjetshëm ishte i reduktueshëm de jure 
ose i regjimit sipas së cilës aplikanti është arrestuar.

127. Prandaj, ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës.

III. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

128. Neni 41 i Konventës parashikon:
“Nëse Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të Konventës ose të Protokolleve të 

saj dhe nëse ligji i brendshëm i Palës së Lartë Kontraktuese në fjalë lejon vetëm një 
dëmshpërblim të pjesshëm, Gjykata, nëse është e nevojshme, i ofron shpërblim të drejtë  
Palës së dëmtuar.”

A. Dëmtimi

129. Ankuesi ka kërkuar 50,000 Euro për dëmin jomonetar që ai kishte pësuar si rezultat i 
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keqtrajtimit, mungesës së trajtimit (shëndetit mendor) dhe periudhës së gjatë të kushteve 
të papranueshme, çnjerëzore dhe degraduese të paraburgimit .

130. Qeveria e konsideroi këtë shumë të paarsyeshme.
131. Gjykata, në rrethanat e rastit në fjalë, konsideron se konstatimi i saj për shkelje të nenit 3 

përbën një kompensim të mjaftueshëm të duhur dhe rrjedhimisht nuk jep asnjë shpërblim 
për ndonjë dëm jo-financiar që mund të jetë mbështetur nga aplikanti.

B. Kostot  dhe shpenzimet

132. Parashtruesi i kërkesës ka kërkuar 40.200 Euro ne lidhje me 134 ore pune te kryer nga 
avokati i tij në lidhje me rishikimin periodik të kryer në Curaçao dhe me procedurën e 
Strasburgut, 464.33 Euro ne lidhje me tarifat ajrore dhe shpenzimet e tjera të udhëtimit 
të shkaktuara nga avokati i tij në Curaçao dhe Aruba, dhe 188.10 Euro për shpenzimet 
e hoteleve të shkaktuara për pjesëmarrjen në seancën dëgjimore në Strasburg të 
konsulentit  dhe këshilltarit të saj. Shuma e përgjithshme e kërkuar në bazë të këtij kreu 
arriti në 40,852.43 Euro.

133. Qeveria ishte e mendimit se si tarifa e orëve prej 300 Euro dhe numri i orëve të faturuara 
ishin të tepërta.

134. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një aplikant ka të drejtën e rimbursimit të kostove 
dhe shpenzimeve vetëm për aq sa është treguar se këto janë bërë në të vërtetë dhe 
domosdoshmërisht dhe janë të arsyeshme për sasinë. Për më tepër, ato janë të 
rikuperueshme vetëm në masën që ato kanë të bëjnë me shkeljen e gjetur (shih M.S.S. 
kundër Belgjikës dhe Greqisë [GC], nr. 30696/09, § 418,GJEDNJ 2011 dhe Creangă 
kundër Rumanisë [GC] 29226/03, § 130, 23 shkurt 2012). Në lidhje me këtë, Gjykata 
përsërit se pretendimet e ankuesit ishin vetëm pjesërisht të suksesshme para tij. Në 
rastin në fjalë, duke pasur parasysh dokumentet në posedim dhe kriteret e mësipërme, 
Gjykata e konsideron të arsyeshme të bëjë një dhënie prej 27,500 Euro për procedurat 
para Gjykatës.

C. Interesi i mungesës

135. Gjykata e konsideron të përshtatshme që norma e interesit të vonuar duhet të bazohet 
në normën e huadhënies marxhinale të Bankës Qendrore Evropiane, në të cilën duhet 
shtuar tre pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA

1.  Anulon në mënyrë unanime kundërshtimet paraprake të Qeverisë lidhur me qëndrimin 
e djalit Johnny Francis van Heyningen dhe të motrës së tij, Altagracia Murray, për 
të ndjekur kërkesën dhe statusin e viktimës së kërkuesit për qëllimet e nenit 34 të 
Konventës;

2.  Mban, njëzëri, se ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës;
3.  Mban, me dymbëdhjetë vota në pesë, se gjetja e një shkelje përbën në vetvete 

mjaftueshmëri të mjaftueshme për çdo dëm jo-financiar që mund të ketë qenë mbështetur 
nga aplikanti;

4.  Mban, unanimisht,
(a) se shteti i paditur do t’i paguajë Z.Van Heyningen dhe Znj. Murray, së bashku, 

brenda tre muajve, 27,500 Euro (njëzet e shtatë mijë e pesëqind euro) në lidhje me 
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kostot  dhe shpenzimet, plus çdo taksë që mund të jetë e ngarkueshme atyre;
(b)  që nga skadimi i tre muajve të sipërpërmendur deri në shlyerje, interesi i thjeshtë 

do të paguhet mbi shumën e mësipërme me një normë të barabartë me normën 
e kreditimit margjinale të Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së 
parazgjedhur plus tre pikë përqindjeje;

5.  Anulon, në mënyrë të njëzëshme, pjesën e mbetur të kërkesës së aplikantit për një 
shpërblim të drejtë.

Bërë në gjuhën angleze dhe në frëngjisht, dhe u mbajt në një seancë dëgjimore në 
Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 26 prill 2016.

 Johan Callewaert      Guido Raimondi
Zëvendës Regjistri              Kryetar

Në pajtim me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
ankesat e mëposhtme janë bashkëngjitur këtij vendimi:

(a)  mendimin alternativ i  gjyqtarit Silvis;
(b)  mendimin alternativ i pjesshëm  në përputhje me gjyqtarin Pinto de Albuquerque;
(c)  mendimin e përbashkët pjesërisht mospajtues të gjyqtarëve Spielmann, Sajó, 

Karakaş dhe Pinto de Albuquerque.

G.R.
A.

J.C.

 
OPINIONI ALTERNATIV I  GJYQTARIT SILVIS

Pajtohem me këtë gjykim, që nënkupton një ndryshim të rëndësishëm në përcaktimin 
e Gjykatës për reduktimin e dënimeve të përjetshme. Risi ka të bëjë me aspektin de facto 
të reduktueshmërisë. Në vendimin e Dhomës së Madhe, gjykata e ka  interpretuar tashmë 
interpretimin standard de facto të  reduktueshmërisë dhe ishte në atë bazë, e kombinuar me 
refuzimin e Dhomës së Madhe për të dhënë efekt efektiv retroaktiv jurisprudencës Vinter mbi 
reduktimin e dënimeve me burgim të përjetshëm, ku nuk u gjet asnjë shkelje. Nëse një dënim 
i përjetshëm ishte de jure dhe de facto reduktiv varet  nga karakteristikat e vendimmarrjes 
dhe shembujve  që tentojnë të sugjerojnë që një person që vuan një dënim të përjetshëm do 
të jetë në gjendje të marrë një rregullim të atij dënimi duke pasur parasysh rrethanat (shih 
Harakchiev dhe Tolumov kundër Bullgarisë, nr. 15018/11 dhe 61199/12, § 262, GJEDNJ 
2014 (ekstrakte)). Në vendimin e tanishëm, Gjykata ka vënë theksin në detyrimin e shtetit 
për të mos lënë një person të dënuar me burgim të përjetshëm me një çrregullim personaliteti 
pa mbështetje serioze rehabilituese për t’u kualifikuar (de facto) për lirim të mundshëm. 
Kështu reduktimi de facto është marrë për të qenë më shumë se vetëm një karakteristikë e 
përgjithshme e sistemit për lirimin e personave të dënuar me burgim të përjetshëm. Fillimisht 
u bashkua me konkluzionin unanim të Dhomës se nuk kishte pasur shkelje të nenit 3 në 
lidhje me zvogëlueshmërinë e dënimit me burgim të përjetshëm, por unë duhet të pranoj se 
përfaqësuesi i ankuesit i ka treguar bindshëm Dhomës së Madhe se mundësia e lirimit nuk 
kishte asnjë përmbajtje të  rrethanave të këtij rasti, ku kërkuesi nuk mund të kualifikohej në 
mënyrë të arsyeshme për të, me anë të përpjekjeve të tij.
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OPINIONI ALTERNATIV  I PJESËRISHËM I GJYQTARIT PINTO DE 
ALBUQUERQUE

1. Me përjashtim të vendimit të pafavorshëm të nenit 41, unë jam plotësisht i pajtueshëm 
me vendimin  e Dhomës së Madhe, e cila duhet të përshkruhet  si një hap i madh përpara 
në mbrojtjen e të drejtave të njeriut të të burgosurve. Por, pikërisht, në pikëpamje të 
rëndësisë së çështjes për sqarimin e detyrimeve pozitive të Shtetit në fushën e ligjit 
të burgjeve, mendoj se është e nevojshme të shtohen disa mendime për dy çështjet 
thelbësore që merren nga Dhoma e Madhe: detyrimi për të promovuar risocializimin 
e të burgosurve përmes planeve të dënimit individual dhe detyrimit për të siguruar një 
mekanizëm gjyqësor, të drejtë dhe objektiv për shqyrtimin e nevojave penologjike për 
burgim të vazhdueshëm.600 Këto dy çështje janë të ndërthurura ngushtë, Dhoma e Madhe 
me të drejtë i drejtohet si në pjesën e gjykimit të dedikuar «parimeve përkatëse». Qëllimet 
e këtij mendimi janë të theksojnë pasojat e qarta dhe të tregojnë pasojat e nënkuptuara të 
gjetjes së Dhomës së Madhe për shkelje të nenit 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut («Konventa»).
Detyrimi i shtetit për të siguruar një plan dënimi të individualizuar

2. Në mënyrë perfekte në përputhje me arsyetimin e Vinter dhe të Tjerë,601 Dhoma e Madhe 
gjen në rastin konkret që Palët Kontraktuese në Konventë kanë një obligim pozitiv për 
të promovuar risocializimin e të burgosurve (Paragrafi 109 i vendimit ), gjegjësisht duke 
siguruar dhe zbatuar një plan dënimi i individualizuar (paragrafi 103). Kjo është hera 
e parë që Gjykata ka pranuar rëndësinë vendimtare të një plani individual të dënimit 
për promovimin e risocializimit të të burgosurve, që kjo rëndësi përforcohet me një 
deklaratë parimore të Dhomës së Madhe. Detyrimi për të promovuar risocializimin 
është një detyrim i Nenit 3 i cili i detyron Shtetit detyrën për të vepruar ose, për të 
përdorur fjalët e Dhomës së Madhe, “një detyrë për të bërë të mundur që të burgosurit 
e tillë 1të rehabilitohen” (paragrafi 104).602 Pra, Dhoma e Madhe percepton detyrimet 
ligjore të Shtetit për të promovuar risocializimin dhe për të siguruar dhe zbatuar një plan 
dënimi të individualizuar si dy anët e së njëjtës monedhë.

3.  Obligimi për të promovuar risocializimin është padyshim një detyrim i mjeteve: Shteti 
është i detyruar të sigurojë mjetet e të burgosurit për të bërë përpjekje për të ri-integruar 

600   Për qëllimin e qartësisë terminologjike, duhet të theksohet se risocializimi është fjala e saktë në ligjin penal dhe 
në atë të burgimit  për të përcaktuar qëllimin parësor të burgimit; Ajo i referohet ri-integrimit social të të burgosurit 
i cili është i aftë të udhëheqë një jetë pa krime pas lirimit. Rehabilitimi ka një konotacion moralist dhe paternalist, 
që rrjedh nga supozimi i gabuar se shteti është përgjegjës për «reformën morale» të të burgosurit dhe «kthimin» e tij 
ose të saj në vlerat shoqërore të shumicës. Siç kam argumentuar në mendimin tim bashkangjitur në çështjen Öcalan 
kundër Turqisë (nr.2) (nr.24069/03, 197/04, 6201/06 dhe 10464/07, 18 mars 2014), ky supozim është i vjetëruar, 
sepse risocializimi  nuk kuptohet më, si një analogji mjekësore klasike, si një “trajtim” ose “shërim” i të burgosurit, 
që synonte reformimin e karakterit të të burgosurit, por si një detyrë më pak ambicioze, por më realiste: përgatitja 
e tij për një jetë që i bindet ligjit pas burgut. Ekzistojnë tri arsye për këtë: Së pari, është problematike të propozohet 
që shtetet të kenë fuqinë kushtetuese për të “reformuar” karakterin e një të rrituri; Së dyti, është e dyshimtë që një 
reformë e tillë është e realizueshme; Së treti, është akoma më e paqartë se një reformë e tillë mund të themelohet. 
Me fjalë të tjera, ideologjia rehabilituese ballafaqohet me probleme të legjitimitetit kushtetues, realizueshmërisë 
praktike dhe krijimit të dëshmive. Gjykata i është referuar termit të  risocializimi në paragrafin 70 të këtij vendimi  
dhe në raste të mëparshme (shih, për shembull, Stummer kundër Austrisë [GC], nr.37452 / 02, §§ 93-94, GJEDNJ 
2011) , Por për fat të keq nuk i përmbahet një gjuhe uniforme ligjore. Risocializimi përdoret gjithashtu në rregullën 
223 të Rregullores së Procedurës dhe Provave të Gjykatës Ndërkombëtare Penale.
601   Vinter dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 66060/09, 130/190 dhe 3896/10,GJEDNJ 2013 
(ekstrakte).
602  Është e rëndësishme të nënvizohet insistimi me të cilin Gjykata përdor fjalën «detyrim» në pjesën «parimet 
përkatëse» të aktgjykimit (shtatë herë në paragrafin 104, një herë në paragrafin 105, një herë në paragrafin 108, një 
herë në paragrafin 110 dhe dy herë në paragrafin 111). Kjo gjuhë, me kuptimin e saj të qartë ligjor, demonstron, pa 
hije dyshimi, vendosmërinë e Dhomës së Madhe për të imponuar parime të detyrueshme në shtete.
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veten në shoqëri. Ky është kuptimi i fjalisë së fundit të vetë-evidentuar të paragrafit 104. 
Por obligimi i nenit 3 për të siguruar “kushtet e paraburgimit dhe objekteve, masave 
dhe trajtimeve”, me fjalë të tjera, plani i përshtatshëm individual i dënimit dhe kushtet 
përkatëse të zbatimit, është një detyrim i rezultatit, ashtu siç është i qartë nga gjuha e 
paragrafit 111. Deklarata e Dhomës së Madhe në këtë paragraf është mjaft bindëse: 
Shteti do të ketë përmbushur detyrimet e tij sipas nenit 3 “kur ai ka dhënë” për kushtet 
e masat dhe trajtimet që mundësojnë një të burgosur me dënim të përjetshëm  për 
të ri-integruar veten në shoqëri dhe ky detyrim është i pavarur nga gatishmëria e të 
burgosurit për të shfrytëzuar ato objekte, masa dhe trajtime. Në këtë pikëpamje, duhet 
të interpretohet referenca për një “program të individualizuar” në paragrafin 103 si një 
“shembull” i politikës së burgut të orientuar në risocializim. Me fjalë të tjera, kuptimi i 
gjuhës ekzemplative të paragrafit 103 është i kuptueshëm vetëm në kontekstin e gjuhës 
së fuqishme të paragrafit 111. Plani individual i dënimit është shtylla qendrore e një 
politike për burgimin të orientuar në risocializim, por duhet të artikulohet me një sërë 
kushtesh të tjera të paraburgimit, objekteve materiale, masave praktike dhe trajtimeve 
psikiatrike, psikologjike dhe mjekësore të tjera.

4. Nga këndvështrimi i Dhomës së Madhe, qëllimi i detyrimit të Shtetit për të promovuar 
risocializimin dhe për të siguruar dhe zbatuar një plan dënimi të individualizuar është 
sa më i gjerë i mundshëm. Megjithëse Z. Murray u diagnostikua me një çrregullim 
patologjik, në veçanti një zhvillim shumë të kufizuar të aftësive të tij mendore, ai kurrë 
nuk u konsiderua i çmendur mendërisht. As psikiatër  të konsultuar as gjykatat vendase 
nuk e morën në pyetje për  përgjegjësinë e tij penale. Megjithatë, Gjykata nuk e kufizon 
qëllimin e analizës së saj në një diskutim mbi detyrimin e Shtetit për të ofruar programe 
risocializimi për shkelësit e shëndetit mendor. Përkundrazi, gjuha e gjerë e përdorur në 
paragrafin 109, e cila i referohet “trajtimeve ose terapive - qoftë mjekësore, psikologjike 
ose psikiatrike”, tregon qartë gatishmërinë e Dhomës së Madhe për të paraqitur shtetin 
në të njëjtin detyrim vis à vis ndaj autorëve të çmendur mendërisht. Duke pasur parasysh 
natyrën kufizuese  të gjendjes mendore të Z. Murray, Dhoma e Madhe me qëllim zgjeron 
analizën e saj në situatën e të gjithë “të burgosurve me probleme të shëndetit mendor” 
(nën-kreu (c) të “parimeve përkatëse” të “ Vlerësimi i Gjykatës “), pavarësisht nga 
rëndësia e sëmundjeve mendore ose çrregullimeve të të burgosurit, shkalla e dëmtimit 
të të burgosurve në marrjen e vendimeve autonome dhe përcaktimi i statusit juridik 
përkatës si shkelës mendor ose i pamend në procedurën penale. Një qasje e tillë e 
pakufizuar është padyshim e kuptueshme në pikëpamjen  e Rekomandimit Nr. R (98) 
7 të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës ndaj shteteve anëtare lidhur me 
aspektet etike dhe organizative të kujdesit shëndetësor në burg dhe Burgut Evropian 
të vitit 2006 Rregullat, të cilat Gjykata citon me bollëk në paragrafët 66 dhe 73-76 të 
vendimit.

5.  Prandaj, si një çështje ligjore, ekziston një detyrim ndërkombëtar pozitiv për shtetet 
palë në Konventë për të siguruar dhe zbatuar një plan dënimi të individualizuar, me 
një vlerësim gjithëpërfshirës dhe të azhurnuar të rrezikut dhe nevojave, të paktën për 
të gjithë të dënuarit me burgim të përjetshëm  me probleme  mendore ose burgim 
afatgjatë, domethënë dënim me burg ose dënime me pesë vjet ose më shumë.603 

603   Siç kam argumentuar në mendimin tim të veçantë në Tautkus kundër Lituanisë (nr. 29474/09, 27 nëntor 2012) dhe 
më vonë, në shoqërinë e gjyqtarit Turković, në Khoroshenko kundër Rusisë ([GC], nr. 41418/04 , GJEDNJ 2015), e 
drejta për një plan dënimi të individualizuar zbatohet për shkelësit e arsyeshëm mendërisht,veçanërisht ata të dënuar 
me burgim të përjetshëm ose me burgim afatgjatë, domethënë një dënim me burg ose dënime me pesë vjet ose më 
shumë. Komentari i Rregullit 103 të Rregullave Evropiane të Burgjeve të vitit 2006 thotë: “[Rregulla] thekson 
nevojën për të ndërmarrë veprime pa vonesë për të përfshirë të burgosurit në planifikimin e karrierës së tyre në burg, 
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Shkelësit mendorë të çmendur që i nënshtrohen një periudhe të ngjashme internimi 
ose më gjatë, duhet a fortiori, të përfitojnë nga i njëjti plan. Përkundër përqëndrimit 
të dukshëm në situatën e të burgosurve me burgim të përjetshëm, Dhoma e Madhe bën 
sinjal se qasja e saj parimore ndaj detyrimit për të promovuar risocializimin zbatohet 
për “të gjithë të burgosurit, përfshirë edhe ata që vuajnë dënime të përjetshme”604. Kur i 
referohet posaçërisht programit të individualizuar, Dhoma e Madhe gjithashtu përmend 
në përgjithësi “të burgosurin e dënuar”, jo të burgosurin me dënim të përjetshëm , si 
përfitues i  një programi të tillë.

6. Në të vërtetë, Këshilli i Evropës dhe Kombet e Bashkuara kanë për shumë vite dhe në 
shumë raste kanë mbrojtur domosdoshmërinë e një plani individual të dënimit bazuar 
në një vlerësim të përhershëm të rrezikut dhe vlerësimit të nevojave psikiatrike dhe 
sociale të të dënuarit në fjalë, pavarësisht nëse gjendja e tyre mendore është normale ose 
anormale.605

Në Rezolutën (73) 5 mbi Rregullat Minimale Standarde për Trajtimin e të 
Burgosurve, Komiteti i Ministrave deklaroi si në vijim:
“7.  Kur të burgosurit ndahen në institucione të ndryshme, duhet të merret  parasysh 

gjendja e tyre mendore (normale ose anormale) dhe  në rastin e të burgosurve të 
dënuar, kërkesat e veçanta të trajtimit të tyre. ...

67.4. Programet individuale të trajtimit duhet të hartohen pas konsultimit midis 
kategorive të ndryshme të personelit. Të burgosurit do të përfshihen në hartimin 
e programeve të tyre individuale të trajtimit. Programet duhet të rishikohen 
periodikisht. “(shprehja ime).
Rezoluta (76) 2 mbi Trajtimin e të Burgosurve Afatgjatë parashikonte që autoritetet 

kombëtare të “japin periudhat e largimit  nga burgu jo si lehtësim nga paraburgimi, por 
si pjesë integrale e programit të trajtimit”.

Rekomandimi nr. R (87) 3 i Komitetit të Ministrave drejtuar shteteve anëtare mbi 
Rregullat Evropiane të Burgjeve parashikon si në vijim:
“11.1. Në caktimin e të burgosurve në institucione ose regjime të ndryshme, duhet të 

merren parasysh kërkesat e veçanta të trajtimit të tyre, nevojat e tyre mjekësore, 
gjinia  dhe mosha  e tyre. ...

67.1. Meqenëse përmbushja e këtyre objektivave kërkon individualizim të trajtimit dhe 
për këtë qëllim, një sistem fleksibël të alokimit, të burgosurit duhet të vendosen 
në institucione ose njësi të ndara, ku secili mund të marrë trajtimin dhe trajnimin 
e duhur. ...

68. Sa më shpejt që të jetë e mundur, pas pranimit dhe pas një studimi të personalitetit 
të secilit të burgosur me një dënim me gjatësi të përshtatshme, do të përgatitet një 

në një mënyrë që e bën përdorimin më të mirë të programeve  dhe lehtësirave që ofrohen. Planifikimi i dënimit është 
një pjesë jetike e kësaj, por dihet se plane të tilla nuk duhet të hartohen për të burgosurit që kryejnë dënime afat 
shkurtër. “Afati prej pesë vjetësh rrjedh nga përkufizimi i Këshillit të Europës për burgim afatgjatë. Versioni francez 
i komentit lejon planifikimin e dënimit edhe në rastin e burgimit afatshkurtër, duke kundërshtuar versionin anglez. 
Në çështjen Murray fushëveprimi i “parimeve të përshtatshme” në lidhje me planifikimin e dënimit nuk kufizohet 
me terma të gjata dhe përfshin afate më të shkurtra burgimi.
604   Shih paragrafin 101, pasuar nga paragrafi 102 (“personi i dënuar”) dhe paragrafi 103 (“personat e dënuar, 
përfshirë edhe të burgosurit me burgim të përjetshëm. “).
605   Duke ndjekur praktikën e saj të mirë, Dhoma e Madhe ofron në këtë vendim interpretimin e Konventës në 
përputhje me ligjin e butë të Këshillit të Evropës. Konventa duhet të interpretohet duke marrë parasysh jo vetëm 
traktatet e të drejtave të njeriut, por edhe instrumentet e ligjeve të ashpra dhe të buta që lidhen me të dhe veçanërisht 
sistemin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut të Këshillit të Europës brenda të cilit përshtatet, pasi Neni 31 § 3 (c ) i 
Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve (për një shembull të kohëve të fundit, shih Harakchiev dhe Tolumov 
kundër Bullgarisë, nr 15018/11 dhe 61199/12, § 204,GJEDNJ 2014 (ekstraktet)). Megjithatë, disa pasazhe shumë të 
rëndësishme të teksteve të përshtatshme ndërkombëtare, për të cilat do të bëj referencë, janë lënë jashtë.
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program trajtimi në një institucion të përshtatshëm në përputhje me  njohuritë e 
fituara për nevojat, kapacitetet dhe gadishmërisë, sidomos afërsia me të afërmit “. 
(shprehja ime).
Rekomandimi Rec (2003) 23 i Komitetit të Ministrave drejtuar shteteve anëtare 

për menaxhimin nga administratat e burgjeve të dënimit me burgim të përjetshëm dhe të 
burgosurve të tjerë afatgjatë, deklaroi ndër të tjera si më poshtë:
“3.  Duhet t’i kushtohet vëmendje diversitetit të karakteristikave personale që duhet të 

gjenden në mesin e dënimeve me burgim të përjetshëm dhe të burgosurve afatgjatë 
dhe masat që janë marrë për to për të bërë plane individuale për zbatimin e dënimit 
(parimi i individualizimit). ...

8.  Planifikimi individual për menaxhimin e jetës së të burgosurit ose dënimin afatgjatë 
duhet të synojë sigurimin e lëvizjes progresive nëpërmjet sistemit të burgjeve 
(parimi i progresit).

9.  Me qëllim të arritjes së objektivave të përgjithshme dhe në përputhje me parimet 
e përmendura më sipër, duhet të zhvillohen planet gjithëpërfshirëse të dënimit për 
secilin të burgosur individual.

10.  Planet e dënimeve duhet të përfshijnë një vlerësim të rrezikut dhe të nevojave të 
çdo të burgosuri dhe të përdoren për të siguruar një qasje sistematike për:
-  alokimin fillestar të të burgosurit;
-  lëvizja progresive përmes sistemit të burgjeve me  kushte më pak kufizuese 

, në mënyrë ideale, një fazë përfundimtare e  kaluar në kushte të hapura, 
mundësisht në komunitet; ...

11.  Planifikimi i dënimit duhet të fillojë sa më shpejt që të jetë e mundur pas hyrjes 
në burg, të rishikohet në intervale të rregullta dhe të modifikohet sipas nevojës “( 
shprehja ime).
Rekomandimi Rec (2006) 2 i Komitetit të Ministrave drejtuar shteteve anëtare 

mbi Rregullat Evropiane të Burgjeve konfirmon dhe përforcon atë që tashmë kishin  
deklaruar Rregullat e Burgjeve të vitit 1987.
“103.2 Sa më shpejt që të jetë e mundur pas pranimit të tillë, do të hartohen raporte për 

të burgosurit e dënuar për situatat e tyre personale, planet e propozuara të dënimit 
për secilën prej tyre dhe strategjinë për përgatitjen për lirimin e tyre. ...

104.2. Do të ketë procedura për vendosjen dhe rishikimin e rregullt të planeve individuale 
të dënimit për të burgosurit pas shqyrtimit të raporteve të duhura, konsultimeve të 
plota ndërmjet stafit përkatës dhe me të burgosurit në fjalë, të cilët do të përfshihen 
për aq sa është e mundur. ( shprehja ime).
Standardet e KPT-së (KPT / Inf / E (2002) 1 - Rev. 2011) për burgimet afatgjata 

dhe të burgosurit afatgjatë përshkruajnë një sërë problemesh psikologjike me të cilat 
ballafaqohen. Sipas pikëpamjes së KPT-së, regjimet që ofrohen për të burgosurit që 
vuajnë dënime të gjata duhet të kërkojnë të kompensojnë këto efekte në një mënyrë 
pozitive dhe proaktive:
“33. Duhet të ndërmerren hapa shtesë për t’i dhënë kuptim periudhës së burgimit; Në 

veçanti, sigurimi i planeve të kujdestarisë individuale dhe mbështetja e duhur 
psiko-sociale janë elemente të rëndësishme për të ndihmuar të burgosurit e tillë që 
të arrijnë afatet kohore të burgimit dhe kur të vijë koha, të përgatiten për lirim. ...

37.  Trajtimi psikiatrik duhet të bazohet në një qasje të individualizuar, që nënkupton 
hartimin e një plani trajtimi për secilin pacient “. (shprehja ime ).
Standardet evropiane penologjike korrespondojnë dhe bazohen në regjimin 

universal të miratuar prej kohësh nga Kombet e Bashkuara. Rregullat Minimale 
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Të Standarde të Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e të Burgosurve, të vitit 1955, 
parashikojnë, ndër të tjera, si vijon:
“8. Kategoritë e ndryshme të të burgosurve do të mbahen në institucione ose pjesë të 

institucioneve të veçanta duke marrë parasysh ... nevojat e trajtimit të tyre. ...
63. (1) Përmbushja e këtyre parimeve kërkon individualizimin e trajtimit dhe për këtë 

qëllim një sistem fleksibël të klasifikimit të të burgosurve në grupe; ...
69. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas pranimit dhe pas një studimi të personalitetit 

të secilit të burgosur me një dënim me gjatësi të përshtatshme, do të përgatitet 
një program trajtimi për të në përputhje me njohuritë e  fituara për nevojat e tij 
individuale, kapacitetet dhe dispozitat e tij.” (shprehja ime)

7.  Dhoma e Madhe konstaton se detyrimi pozitiv për të promovuar risocializimin e të 
burgosurve dhe për të siguruar dhe zbatuar një program të dënimit të individualizuar nuk 
ishte prekur nga kushtet materiale të mangëta dhe burimet joadekuate që mbizotëronin 
në Antilles Holandë, siç tregohet në paragrafin 117. Kjo mungesë e burimeve nuk 
mund dhe nuk duhet të kishte shmangur nevojën për trajtimin e rekomanduar. Në 
çështjet  James, Wells dhe Lee, Gjykata kishte pohuar tashmë se “në rastet që lidhen 
me dënime të pacaktuara të burgimit një mundësi e vërtetë për rehabilitim është një 
element i domosdoshëm i çdo pjese të paraburgimit”, duke këmbëngulur se “burimet 
joadekuate në fjalë në rastin aktual duhet të jetë pasojë e futjes së masave drakoniane 
për paraburgim të pacaktuar pa planifikimin e nevojshëm dhe pa konsideratë reale të 
ndikimit të masave “606. Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë mjetet e nevojshme financiare 
për të ndjekur politikat e tyre penale në përputhje me standardet evropiane të të drejtave 
të njeriut. Rrjedhimisht, sa më shumë që të ndëshkojnë në politikën penale, aq më e 
madhe është nevoja për të investuar mjaftueshëm në sistemin e burgjeve për të luftuar 
efektet negative të një politike të tillë mbi ato gra dhe burra që i nënshtrohen asaj.607 
Kjo nuk ndodhi me dënime të papërcaktuara burgimi në Mbretërinë e Bashkuar, siç u 
konkludua nga Gjykata në çështjet  James, Wells dhe Lee. E njëjta kritikë është bërë në 
çështjen  Murray në lidhje me politikën e burgjeve drakoniane të Antillas të Holandës.

8.  Kritikat e Dhomës së Madhe gjejnë mbështetje të qartë në raportin e parë të Komitetit 
për Parandalimin e Torturës (KPT) mbi situatën në burgun Koraal Specht, ku kërkuesi 
kreu  nëntëmbëdhjetë vjet burg, nga viti 1980 deri në vitin 1999. Raporti i KPT-së i 
referohet një vizite në vitin 1994, ku burgu kishte një kapacitet total prej 198 të burgosur 
, por në kohën e vizitës mbante pothuajse 500 të burgosur. KPT nuk e zbuti formulimin 
e vendimit të saj:

“... duhet të thuhet në fillim se institucioni shfaq një kombinim të dëmshëm të 
mbipopullimit, një regjim që ofronte shumë pak aktivitete dhe një nivel të dobët të 
pastërtisë dhe higjienës. Këto tre probleme u përforcuan nga gjendja përgjithësisht 
e rrënuar e institucionit. Për t’u nënshtruar të burgosurit  në kushte të tilla të 

606   James, Wells dhe Lee kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 25119/09, 57715/09, 57877/09, § 200, 18 shtator 2012. 
Gjykata ka pranuar se mohimi i të dënuarve për qasje në programet e risocializimit ka rezultuar në moslejimin e 
një shansi realist për të bërë përparim objektiv drejt një reduktimi ose eliminimi real të rrezikut duke e bërë kështu 
arrestimin arbitrar. Kjo do të thotë, që shteti është i detyruar t’u sigurojë të burgosurve mundësi të arsyeshme për 
të ndërmarrë kurse që synojnë të ndihmojnë në trajtimin e sjelljes së tyre fyese dhe rrezikun që ata paraqesin. Nëse 
një person është në paraburgim për shkak të rrezikut që ai ose ajo mund të paraqes , ndërsa në të njëjtën kohë të 
privuar nga mjetet e nevojshme, të tilla si terapi të përshtatshme, për të demonstruar se ai ose ajo nuk është më i/e 
rrezikshëm ,do të ketë shkelje të  nenit 5 të Konventës (shih Ostermünchner kundër Gjermanisë, nr.3635 / 04, §§ 
73 74, 22 mars 2012).
607  Shih paragrafin 42 të parashtresave të Qeverisë së 1 Shtatorit 2014: Qeveria pranon se “burgimi afatgjatë mund 
të ketë një numër efektesh desocializuese ndaj të burgosurve” dhe se “KPT ka këshilluar autoritetet e Arubës të 
hartojnë një politikë për të burgosurit e tillë” të dënuarit me burgim të përjetshëm. 
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paraburgimit, shumat, sipas mendimit të KPT-së, për trajtim çnjerëzor dhe 
degradues. “(Theks origjinal)

Për situatën e veçantë të të burgosurve me burgim të përjetshëm, KPT-ja  ishte edhe 
më e qartë:

“Duke pasur parasysh, ndër të tjera, sa i përket gjatësisë dhe natyrës së papërcaktuar 
të dënimeve të tyre, kushtet e paraburgimit të të burgosurve në njësinë e dënimit me 
burgim të përjetshëm, veçanërisht ata që nuk punonin, mund të konsideroheshin 
çnjerëzore; Ata përfshinë një rrezik të ndjeshëm të përkeqësimit të gjendjes mendore 
të atyre të burgosurve dhe efekteve të një natyre psikosomatike. “608(Theks origjinal)

Tre vjet më vonë, situata nuk kishte ndryshuar. Në vizitën e saj të vitit 1997 në të 
njëjtin burg, KPT-ja gjeti të njëjtat kushte materiale (“gjendja e përgjithshme e riparimit 
të zonave të paraburgimit dhe pajisjet e qelive nuk ishin përmirësuar”), por vuri në dukje 
se “kushtet e burgimit të burgosurve me burgim të përjetshëm  me të vërtetë ndryshuan në 
krahasim me ato të vëzhguara në vitin 1994 ... Në veçanti, ato nuk ishin më të kufizuara 
në njësinë e tyre dhe gjendja e tyre ishte e barabartë me atë të të burgosurve të tjerë “609.

Gjatë vizitës së vitit 1999 në të njëjtin burg, KPT-ja vërejti “disa përmirësime 
në burgun e Koraal Specht, lidhur me aspekte të caktuara të kushteve materiale 
të paraburgimit, që i atribuohen në masë të madhe uljes së numrit të përgjithshëm 
të personave që mbahen në institucion”, por shtoi se burgu “vuan ende nga një sërë 
mangësish të rënda që paraqesin kërcënim për të drejtat themelore të të burgosurve 
(duke përfshirë të drejtën për jetë dhe integritet fizik) dhe vënë në rrezik stabilitetin e 
institucionit në dëm të të burgosurve dhe stafit “. Ajo këmbënguli në” një regjim më 
të zhvilluar të aktiviteteve për të gjithë të burgosurit, duke vënë theks të veçantë tek 
ata që vuajnë dënime më të gjata “dhe deklaroi se, të burgosurve duhet t’u ofrohet një 
shumëllojshmëri të  aktiviteteve konstruktive që përfshijnë një pjesë të konsiderueshme 
të ditës “.610

Më 1 dhjetor 1999, kërkuesi u transferua në Institutin Korrektie Aruba (IKA) ose 
Instituto Coreccional Nacional (ICN) në Aruba. Dhoma e Madhe, në paragrafin 57 të 
vendimit  i referohet vizitës së KPT-së në vitin 2007 në këtë burg.611 Kjo pjesë e raportit 
përkatës, megjithëse nuk përmendet nga Dhoma e Madhe, është e rëndësishme:

“Burgimi afatgjatë mund të ketë një numër efektesh desocializimi mbi të 
burgosurit. Përveç, institucionalizimit, të burgosurit afatgjatë mund të përjetojnë një 
sërë problemesh psikologjike (duke përfshirë humbjen e vetëvlerësimit dhe dëmtimit të 
aftësive sociale) dhe të  kenë tendencë të bëhen gjithnjë e më shumë të shkëputur  nga 
shoqëria, të cilët  gati të gjithë do të kthehen . Sipas pikëpamjes së KPT-së, regjimet që 
ofrohen për të burgosurit që vuajnë dënime të gjata duhet të kërkojnë të kompensojnë 
këto efekte në një mënyrë pozitive dhe proaktive. Të burgosurit në fjalë duhet të kenë 
qasje në një gamë të gjerë aktivitetesh të një natyre të larmishme (punë, mundësisht 

608   Raport për autoritetet e Mbretërisë së Holandës për vizitën në Antilles të Holandës të kryer nga Komiteti 
Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Poshtërues (KPT) nga 26 deri më 
30 Qershor 1994, KPT / Inf (96 ) 1.
609   Raport për Qeverinë e Holandës për vizitën në Antilles të Holandës të kryer nga Komiteti Evropian për 
Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Poshtërues (KPT) nga 7 deri më 11 Dhjetor 
1997, KPT / Inf (98) 17.
610   Raport për Qeverinë e Holandës për vizitën në Antilles të Holandës të kryer nga Komiteti Evropian për 
Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Poshtërues (KPT) nga 25 deri më 29 Janar 
1999, KPT / Inf (2000) 9.
611   Raporti në autoritetet e Mbretërisë së Holandës për vizitat që kryhen në Mbretërinë e Evropës, Arubë dhe Antilles 
Holandë nga Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Poshtërues 
(KPT) në qershor 2007, CPT / Inf (2008) 2.
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me vlerë profesionale, arsim, sport, argëtim /socializim). Duhet të ndërmerren hapa 
shtesë për t’i dhënë kuptim periudhës së burgimit; në veçanti, sigurimi i planeve të 
kujdestarisë individuale dhe mbështetja e duhur psikologjike dhe sociale janë elemente 
të rëndësishme për të ndihmuar të burgosur të tillë që për të përmbushur periudhën 
e burgimit dhe  kur të vijë koha, të përgatiten për lirim. Për më tepër, sigurimi i një 
regjimi të tillë ndaj të dënuarve me burgim të përjetshëm rrit zhvillimin e marrëdhënieve 
konstruktive të personelit / të burgosurve dhe kështu përforcon sigurinë brenda burgut. 
“(Theksi im).

Së fundmi, vizita e vitit 2014 e KPT-së për IKA u zhvillua disa ditë pas lirimit 
efektiv të aplikantit nga burgu.612 Ashtu si shtatë vjet më parë, KPT-ja vazhdoi 
të rekomandojë që “autoritetet e Arubanës të  ndërmarrin hapat e nevojshëm për të 
korrigjuar gjendjen e prishjes dhe shkatërrimit në burg, duke përfshirë parandalimin e 
vërshimeve  të mëtejshme. Për më tepër, numri i të burgosurve të strehuar në secilën 
qeli nuk duhet të kalojë numrin dy. Përveç kësaj, duhet të merren masa për të siguruar 
ndriçimin artificial në çdo qeli dhe për të ndarë plotësisht aneksin sanitar në secilën 
qeli. “Më konkretisht, përsëriti rekomandimin e tij që” të zhvillohen aktivitete për të 
burgosurit me qëllim që të gjithë të burgosurit duke përfshirë edhe ata në paraburgim) 
[mund] të kalojnë një pjesë të arsyeshme të ditës (dmth. 8 orë ose më shumë) jashtë 
qelive të tyre të angazhuar  në veprimtari të qëllimshme me natyrë të ndryshme: punë, 
mundësisht me vlerë profesionale; arsim; sport; argëtim /socializim).”

Duke qenë të vetëdijshëm për këto pesë raporte të detajuara, qeveria nuk mund të 
pretendojë se ata nuk kanë marrë udhëzime të qarta nga Këshilli i Evropës në lidhje me 
zgjidhjet e duhura për mangësitë e politikës së tyre të burgjeve në Antilles të Holandës  
dhe më saktë në burgun Koraal Specht dhe në IKA . Vetëm mungesa e vullnetit politik 
mund të shpjegojë pse ankesa e përsëritur e KPT-së gjatë një periudhe tridhjetëvjeçare 
ka mbetur e pandikuar.613

9.  Mbrojtja e parë e qeverisë është mbyllur në formën e një pyetjeje retorike: “a është e 
arsyeshme të matësh sjelljen e Shtetit që nga viti 1980 në një standard që u prezantua nga 
Gjykata për herë të parë në vitin 2013?” Argumenti i Qeverisë është se, detyrimi për të 
promovuar risocializimin dhe vendosjen e një mekanizmi të rishikimit rrjedh nga çështja 
Vinter dhe të tjerë dhe për këtë arsye nuk mund të imponohet në rastin aktual. Dhoma 
e Madhe, në mënyrë të vendosur e kundërshton këtë argument dhe gjen qartë se këto 
detyrime pozitive ishin të detyrueshme për shtetin e paditur tashmë në vitin 1980. Nga 
vendosja e dënimit të tij të përjetshëm, kërkuesi kishte të drejtë të kishte një perspektivë 
lirimi dhe mundësinë e një mekanizmi të rishikimit për përmbushjen e kërkesave që 
rrjedhin nga Konventa. Paragrafi 116 i këtij vendimi nuk lë një hije dyshimi rreth qëllimit 
të Dhomës së Madhe për të vlerësuar sjelljen e Shtetit të paditur duke marrë parasysh të 
gjithë periudhën e burgosjes së zotit Murray. Kështu që Gjykata zbaton detyrimin për të 
promovuar risocializimin dhe për të krijuar një mekanizëm shqyrtimi për një periudhë 
burgimi duke filluar në vitin 1980.Duke vepruar kështu, vendimi i Dhomës së Madhe 
nuk vazhdon me një zbatim retroaktiv të standardeve ligjore ndërkombëtare, pasi që 
këto standarde kanë qenë të qarta në nivel evropian që nga viti 1973 (shih Rezoluta 

612   Raporti për Qeverinë e Holandës për vizitën në pjesën e Karaibeve të Mbretërisë së Holandës, të kryer nga 
Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Poshtërues (KPT) nga 
12 deri më 22 Maj 2014, KPT / Inf (2015) 27.
613   Ky vullnet i kundërt politik tregohet në deklaratën famëkeqe të Zëvendës Ministrit holandez të Sigurisë dhe 
Drejtësisë, të datës 16 prill 2012: “Burgimi me burgim të përjetshëm është burgim i përjetshëm. Kthimi në shoqëri 
është përjashtuar, përveç rasteve kur një rast i veçantë përjashton një të burgosur të dënuar me burgim të përjetshëm 
që i jepet një falje. Për këtë arsye, të burgosurit me burgim të përjetshëm  nuk kualifikohen për aktivitete që synojnë 
ri-integrimin “(shih faqen 10 të parashtresave të aplikantit para Dhomës së Madhe).
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e Komitetit të Ministrave (73) 5 mbi Rregullat Minimale Standarde për Trajtimin e 
të Burgosurve), madje edhe më herët se ajo në nivel global (shih Rregullat Minimale 
Standarde të Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e të Burgosurve, 1955). Për ta vënë 
atë në një mënyrë të drejtpërdrejtë, Dhoma e Madhe konsideron se çështja  Vinter dhe të 
tjerë  vetëm ripohon  standardet penologjike, të cilat ishin detyruese për shtetet anëtare 
të Këshillit të Evropës që prej së paku që prej viteve tetëdhjetë-nëntëmbëdhjetë.

10.  Qeveria, gjithashtu, argumentoi se aplikanti nuk ishte ankuar në mënyrë specifike për 
mungesën e trajtimit psikiatrik kur ai ishte i ndaluar. Dhoma e Madhe e hedh poshtë këtë 
pretendim në dy dënimet e fundit të paragrafit 124, të cilat i referohen parimit të paraqitur 
në paragrafin 106. Si një nga aspektet më të rëndësishme praktike të detyrimit pozitiv të 
Shteteve Palë për të mbrojtur mirëqenien fizike dhe psikologjike të të burgosurve sipas 
Konventës, detyrimi për të siguruar dhe zbatuar një plan dënimi të individualizuar, duke 
përfshirë trajtimin individual psikiatrik dhe psikologjik, është një detyrim i rezultatit i 
cili u imponohet Shteteve Palë të Konventës, pavarësisht nga dëshirat e të burgosurit. 
Natyrisht, i burgosuri duhet të inkurajohet që t’i përmbahet dhe të bashkëpunojë me një 
plan të tillë, por fakti që ai ose ajo e refuzon ose mbetet indiferent ndaj tij nuk do ta lirojë 
shtetin nga detyra e tij për të përgatitur, zbatuar dhe rishikuar planin individual të dënimit 
në çdo ngjarje. Mosrespektimi i këtij detyrimi do të angazhojë përgjegjësinë e shtetit. 
Kështu, dështimi i Z. Murray për të kërkuar trajtim të duhur psikiatrik ose një program 
adekuat të burgjeve është tërësisht i parëndësishëm. Sipas standardeve ndërkombëtare 
të përmendura më lart, kjo mungesë e iniciativës nga ana e kërkuesit nuk e shfajësonte 
gjendjen e përgjegjësisë së tij, pasi ajo ishte e detyruar nga një detyrim ndërkombëtar i 
detyrueshëm që nuk varet nga dëshirat e tij.

11.  Përfundimisht, Dhoma e Madhe hedh poshtë gjithashtu, argumentin e Qeverisë 
së Kuraçaos dhe Arubës, që ishin një vend brenda Mbretërisë së Holandës dhe se 
administrimi i drejtësisë ishte një përgjegjësi e pjesëve të veçanta të Mbretërisë. Ky 
pretendim  lehtë mund të hidhet poshtë në bazë të doktrinës së përcaktuar në nenin 4 
të projekt-neneve për Përgjegjësinë e Shteteve për Veprime të Gabuara Ndërkombëtare 
(miratuar nga Komisioni Ndërkombëtar i Drejtësisë i Kombeve të Bashkuara në vitin 
2001), sipas të cilit sjellja e ndonjë organi shtetëror , qofshin ato të qeverisë qendrore 
ose të një njësie territoriale të shtetit, duhet të konsiderohen si një akt i atij shteti sipas të 
drejtës ndërkombëtare. Ajo nuk është as Kuraçao as Aruba, por Mbretëria e Holandës, e 
cila është Pala përgjegjëse sipas Konventës për sigurimin e pajtueshmërisë me standardet 
e saj. Për të njëjtën arsye, nuk është e rëndësishme të thuhet, siç bëri qeveria, se nuk 
kishte asnjë detyrim për të ofruar trajtimin psikiatrik të ankuesit, meqë asnjë urdhër 
i tillë nuk ishte vendosur nga gjykata e dënimit, Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë. 
Pajtueshmëria e praktikës së Shtetit Holandez me Konventën nuk varet nga vendimet e 
gjykatave vendore të pjesëve autonome të Mbretërisë.

12.  Përveç kësaj, Gjykata në të kaluarën ka dhënë një tregues të qartë se nuk do ta pranonte 
këtë argument, kur në çështjen  Matheë afirmoi detyrën për të transferuar një të burgosur 
nga IKA-ja në një vend më të përshtatshëm për gjendjen e tij fizike dhe nevojave të tij  
shëndetësore “, në një nga dy vendet e tjera të Mbretërisë nëse është e nevojshme”.614 
Asgjë nuk e distancon ndjeshëm rastin e tanishëm nga Matheë, sipas pikëpamjes së 
Dhomës së Madhe. Kështu, që nuk pranon argumentin e Gjykatës së Përbashkët të 
Drejtësisë, përsëritur nga 

Qeveria, se “inteligjenca e kufizuar” dhe “aftësia e pamjaftueshme për të shprehur 

614   Matheë kundër Holandës, nr. 24919/03, § 215, 29 shtator 2005. Shih gjithashtu Claes kundër Belgjikës, nr. 
43418/09, § 99, 10 janar 2013.
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veten” e penguan vendosjen e  Z.Murray në një klinikë kujdestare në Holandë.615 Nëse 
trajtimi adekuat nuk ishte i disponueshëm në Kuraçao, aplikanti duhej të ishte dërguar 
në Holandë, ku mund t›i jepej atij ndihmë profesionale, nëse ishte e nevojshme me 
përkthim, duke përdorur një nga tre gjuhët që ai fliste: Papiamento, Anglisht ose ,me më  
shumë vështirësi, holandisht .Edhe më pak e pranueshme është argumenti i Qeverisë që 
paraqitet në seancën e Dhomës së Madhe se aplikanti kurrë nuk kërkoi një transferim në 
Holandë. Edhe njëherë duhet të theksohet se detyrimi i shtetit nuk duhej të nxitej nga një 
kërkesë nga aplikanti; ekzistonte një detyrim për shtetin që të vepronte vetë.
Detyrimi i shtetit për të siguruar një mekanizëm të lirimit me kusht.

13. Dhoma e Madhe sqaron vendimin Vinter dhe të tjerë në lidhje me mekanizmin e lirimit 
me kusht me një gjuhë të qartë, duke i dhënë kështu autorizimet e saj vendimeve 
të rëndësishme të Dhomës që janë dorëzuar që nga vendimi  Vinter dhe të tjerë. 
616Megjithëse, Dhoma e Madhe përmendi lirinë e Palëve Kontraktuese për të vendosur 
mbi tiparet konkrete të mekanizmave të tyre të lirimit me kusht, ajo gjithashtu krijoi 
kufij të qartë për këtë liri. Sipas paragrafëve 99 dhe 100 të këtij aktgjykimi, mekanizmi 
i lirimit me kusht duhet të përputhet me pesë parimet e rëndësishme, të detyrueshme:
(1)  parimi i ligjshmërisë (“rregullat që kanë një shkallë të mjaftueshme të qartësisë dhe 

sigurisë”, “kushtet e përcaktuara në legjislacionin e brendshëm”);
(2)  parimi i vlerësimit të shkaqeve penologjike për burgim të vazhdueshëm, në bazë 

të “kritereve objektive dhe të paracaktuara”, të cilat përfshijnë risocializimin 
(parandalimin e veçantë), parandalimin (parandalimin e përgjithshëm) dhe 
ndëshkimin;

(3)  parimin e vlerësimit brenda një afati kohor të përcaktuar dhe, në rastin e të 
burgosurve me burgim të përjetshëm  “jo më vonë se 25 vjet pas dhënies  të dënimit 
dhe më pas një rishikim periodik”;

(4)  parimi i garancive procedurale të drejta, të cilat përfshijnë së paku detyrimin për të 
dhënë arsye për vendimet për të mos liruar ose për të rikthyer një të burgosur;

(5)  parimi i shqyrtimit gjyqësor.
Në përputhje me kërkesat e Konventës, të cilat janë të përshtatshme për 

Rekomandimin Rec (2003) 22 të Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare për lirim 
me kusht (parole), Palët Kontraktuese në Konventë duhet të krijojnë një mekanizëm 
të rishikimit të arsyetimit të burgimit të vazhdueshëm sipas nevojave penologjike të 
të dënuarit të dënuar me burgim të përjetshëm ose me burgim afatgjatë. Konkluzioni 
logjik që duhet të nxirret nga grupi i mësipërm i parimeve të Konventës është që, nëse 
një mekanizëm i lirimit me kusht duhet të jetë në dispozicion për ata që janë dënuar 
për krimet të rënda, a fortiori duhet të jetë në dispozicion të të burgosurve të tjerë. Do 
të fluturojë përballë drejtësisë nëse kriminelët e dënuar për vepra më pak serioze nuk 
mund të keqtrajtohen sa herë që ata janë të prirur për të ri-integruar shoqërinë, ndërsa 
një mundësi e tillë do t’u ofrohet autorëve të dënuar për krime më të rënda. Kështu, në 
parim, Konventa garanton të drejtën e lirimit me kusht për të gjithë të burgosurit.617

14.  Dhoma e Madhe pohon se, si parim, kriteret për vlerësimin e përshtatshmërisë së lirisë 
duhet të përcaktohen me ligj në mënyrë të qartë dhe të parashikueshme, siç parashihet 

615   .Shihni argumentin e Antilles të Holandës në Gjykatën e Përbashkët të Drejtësisë në paragrafin 15 të këtij vendimi.
616   Përsëri për hir të qartësisë terminologjike, theksoj që e përdor termin lirim me kusht në kuptimin e njëjtë sikurse e 
përdor Këshilli i Evropës, që do të thotë lirim me kusht ose lirim i parakohshëm i të burgosurve të dënuar nën kushtet 
e individualizuara pas lirimit; amnistitë dhe faljet nuk përfshihen në këtë përkufizim, siç e ka njohur Rekomandimi 
Rec (2003) 22 i Komitetit të Ministrave.
617   Prandaj, Dhoma e Madhe, më në fund, u largua nga jurisprudenca fatkeqe sipas së cilës Konventa nuk i jep të 
drejtën për lirim me kusht (Szabo kundër Suedisë (vendimi), nr. 28578/03,GJEDNJ 2006-VIII dhe Macedo da Kosta 
k. Luksemburgut (vendimi), nr. 26619/07, § 22, 5 qershor 2012).



926

me paragrafin 10 të Rezolutës së Komitetit të Ministrave (76 ) 2, paragrafët 3, 4 dhe 
20 të Rekomandimit të Komitetit të Ministrave Rec (2003) 22 dhe paragrafit 34 të 
Rekomandimit të Komitetit të Ministrave Rec (2003) 23 dhe, në skenën botërore, nga 
Neni 110 i Statutit të vitit 1998 i Gjykatës Penale Ndërkombëtare (Statuti i Romës) dhe 
rregulli 223 (Kriteret për rishikim në lidhje me zvogëlimin e dënimit) të Rregullores së 
Procedurës dhe Provave. Koha kur ligji i burgjeve ishte fusha e diskrecionit qeveritar 
ka kaluar prej kohësh, pasi kushtet, modalitetet dhe kushtet e zbatimit të burgimit 
dhe lirimit i përkasin thelbit të parimit të ligjshmërisë, si dhe dënimit dhe burgimit  të 
kryerësit. Prandaj, sipas Dhomës së Madhe, kriteret e vlerësimit me kusht nuk janë lënë 
në diskrecionin e shteteve anëtare. Mekanizmi i rishikimit të lirimit me kusht duhet 
të bazohet në “kritere objektive dhe të paracaktuara”, përkatësisht ato “baza legjitime 
penologjike” të vendosura në mënyrë të shprehur në paragrafin 100 të aktgjykimit. 
Përtej Vinter dhe të tjerë,618 autoritetet e konfirmuara nga Dhoma e Madhe janë Trabelsi 
kundër Belgjikës619, Laszlo Magyar kundër Hungarisë 620dhe Harakchiev dhe Tolumov 
kundër Bullgarisë.621

Kjo do të thotë, që të burgosurit kanë të drejtën e dhënë dhe të zbatueshme për 
t’u liruar me kusht  kur janë të pranishme kushtet ligjore të lirimit, jo që të gjithë të 
burgosurit duhet të marrin detyrimisht lirimin me kusht.

Ndonëse, vë në dukje se ekuilibri ndërmjet arsyeve të ndryshme penologjike nuk 
është “statik” dhe mund të evoluojë gjatë ekzekutimit të dënimit, Dhoma e Madhe nuk 
përmbahet nga përcaktimi i terrenit penologjik, i cili duhet të mbizotërojë në vlerësimin 
e të burgosurit i situatës në zhvillim: parimi i risocializimit. Kështu, përfundimi logjik 
i arsyetimit të Dhomës së Madhe është se, në rast konflikti mes arsyeve të ndryshme 
penologjike, si për shembull, kur qëllimi i risocializimit të dënimit është arritur, 
por ende mund të ekzistojë një justifikim i pastër pagues për vazhdimin e burgimit, 
“Përparimi i të burgosurit drejt rehabilitimit të tij” duhet të mbajë peshën më të madhe 
në vlerësimin e nevojave për paraburgim të vazhdueshëm. Më e rëndësishmja, Dhoma e 
Madhe rikujton që shkaqet penologjike nuk barazohen dhe nuk duhet të ngatërrohen me 
“baza mëshiruese për arsye shëndetësore që lidhen me shëndetin, integritetin fizik dhe 
moshën e vjetër” (paragrafi 100). Kriteret përkatëse të vlerësimit nuk duhet të kufizohen 
në dobësinë mendore ose fizike të të burgosurit ose në afërsinë e tij me vdekjen. Këto 
“baza të mëshirshme” janë qartësisht tepër kufizuese.

15.  Sipas Dhomës së Madhe, shqyrtimi i lirimit  me kusht duhet të bëhet brenda një afati 
kohor të paracaktuar dhe të arsyeshëm, siç është vendosur kohëzgjatja në paragrafin  
9 të  Rezolutës së Komitetit të Ministrave (76) 2 dhe paragrafit 5 të Rekomandimit të 
Komitetit të Ministrave Rec ( 2003) 22 dhe në nivel botëror, janë përsëritur neni 110 §§ 
3 dhe 5 i Statutit të Romës. Në rast se, lirimi me kusht nuk është përcaktuar në rishikimin 
fillestar, gjendja e të burgosurit duhet të rishikohet në intervale të arsyeshme, jo shumë 
të gjera, siç tregohet edhe në paragrafin 12 të Rezolutës së Komitetit të Ministrave (76) 
2 dhe paragrafit 21 të Rekomandimit të Komitetit të Ministrave Rec (2003) 22. Për të 
arritur një vendim të tillë, autoriteti i thirrur nga Dhoma e Madhe është Bodein kundër 
Francës.622

16. Së fundi, sipas Dhomës së Madhe, mekanizmi i lirimit me kusht duhet të jetë nën 
autoritetin e një gjykate ose të paktën subjekt i shqyrtimit të plotë gjyqësor të të dy 

618   Vinter dhe të tjerë, përmendur më lart, §§ 125 dhe 129.
619   Trabelsi kundër Belgjikës, nr. 140/10, § 137, GJEDNJ 2014 (ekstrakte).
620   Laszlo Magyar kundër Hungarisë, nr. 73593/10, § 57, 20 maj 2014.
621   Harakchiev dhe Tolumov, cituar më lart, §§ 255, 257 dhe 262.
622   Bodein kundër Francës, nr. 40014/10, § 61, 13 nëntor 2014.
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elementeve faktike dhe ligjore të vendimit për lirimin me kusht, siç parashikohet edhe 
nga standardi universal i themeluar në nenin 110 § 2 të Statutit të Romës.623 Duke 
ngritur deklaratat e çështjeve  Laszlo Magyar, § 57, dhe Harakchiev dhe Tolumov, §§ 
258 dhe 262, në majat e një deklarate të Dhomës së Madhe mbi «parimet përkatëse», 
gjyqtarët e Dhomës së Madhe në mënyrë unanime hedhin poshtë çdo mekanizëm lirimi 
me kusht që rezervon një autoritet  qeveritar ose administrativ, fjalën e fundit mbi 
rishikimin e dënimit që do të vinte burgosjen e vazhdueshme në duart e ekzekutivit dhe 
do të anashkalonte përgjegjësinë përfundimtare të gjyqësorit, duke ia besuar pushtetin 
gjyqësor ekzekutivit dhe duke shkelur parimin e ndarjes së pushteteve. Prandaj, një 
rishikim nga një guvernator, një ministër ose ndonjë zyrtari i administratës nuk është 
mjaft i pavarur për të përmbushur standardet Evropiane të të drejtave të njeriut.624

 Për më tepër, vendimet për t›i mbajtur të burgosurit në burg ose për t›i rikthyer  
ata në burg duhet të merren nga të gjitha garancitë procedurale të drejtësisë, siç është 
garancia e një vendimi të arsyetuar.625 Konkluzioni i nënkuptuar, që duhet nxjerrë nga 
kjo deklaratë e fuqishme e parimit nga Gjykata është se mekanizmi i lirimit me kusht 
duhet të përfshijë edhe një dëgjim gojor të të burgosurve dhe qasje të mjaftueshme në 
dosjet e tyre, në përputhje me paragrafin 32 të Rekomandimit të Komitetit të Ministrave 
Rec (2003) 22, nenit 110 § 2 të Statutit të Romës dhe rregullit 224 të Rregullores së 
Procedurës dhe Provave. Përndryshe, drejtësia e procedurës së rishikimit do të ishte një 
mirazh.

 Për ta  përmbledhur, duke themeluar parimet e detyrueshme të lartpërmendura, 
Dhoma e Madhe e Gjykatës ka arritur në çështjen Murray një pikë pa kthim në funksionin 
e saj të përcaktimit të standardeve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të të burgosurve 
në Evropë. Sistemi i faljes në Antille të Holandës është i ngjashëm me sistemin qipriot 
të rregullimit të një dënimi të përjetshëm, duke qenë në diskrecionin e Presidentit, në 
bazë të marrëveshjes së Prokurorit të Përgjithshëm.626 Duhet të kujtojmë se, në sistemin 
qipriot nuk kishte asnjë detyrim për të informuar një të burgosur sipas mendimit të 
Prokurorit të Përgjithshëm mbi kërkesën e tij ose të saj për lirim të parakohshëm ose 
kur Presidenti jepte arsye për refuzimin e një kërkese të tillë. Për më tepër, nuk kishte 
asnjë procedurë të publikuar ose kritere që rregullonin funksionimin e procedurës. Së 
fundi, refuzimi për të urdhëruar lirimin e parakohshëm të një të burgosuri nuk ishte i 
pranueshëm për shqyrtimin gjyqësor. Në “parimet e përmbledhura “ të çështjes Murray, 
Dhoma e Madhe merr në thelb, një qëndrim shumë kritik kundër një sistemi të tillë 
diskrecionar dhe të errët. Evropa ka evoluar që nga çështja Kafkaris dhe me sa duket 
Gjykata ka evoluar me të. Vinter dhe të tjerë ka një pasardhës të denjë në Murray.
Zbatimi i standardeve evropiane në rastin aktual

17.  Z. Murray u mbajt në paraburgim për më shumë se tridhjetë e katër vjet pa ndonjë 
trajtim psikiatrik ose psikologjik, pavarësisht nga nevoja e shprehur qartë për një trajtim 

623   Shih paragrafin 100 të vendimit. Përdorimi i domosdoshëm “duhet” reflektuar  në mënyrë të drejtpërdrejtë në  
qëllimin e Dhomës së Madhe për të vendosur parimin e mbikëqyrjes gjyqësore të vendimeve për lirimin me kusht, 
sipas të cilit e drejta e të burgosurit për të ditur se çfarë duhet ai ose ajo  të bëjë për t’u konsideruar për lirim me kusht  
dhe nën cilat kushte, duhet të ruhet nga garancia e shqyrtimit gjyqësor.
624   I njëjti parim tashmë rrjedh nga Ëeeks kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 9787/82, §§ 58 dhe 69, Seria A nr. 114 
dhe T. kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 24724/94, § 121, 16 dhjetor 1999.
625   Shih paragrafin 100 të vendimit. Përdorimi i “mund” kur i referohet arsyeve që duhet të sigurohen me qëllim 
që i burgosuri të dijë se çfarë ai ose ajo duhet të bëjë për tu konsideruar i liruar  dhe në çfarë kushtesh, nuk duhet 
të keqkuptohet. Arsyet kërkohen kurdoherë që refuzohet lirimi ose vendoset kujdesi i një të burgosuri të liruar, por 
arsyet nuk kërkohen në rrethanat e kundërta, dmth. Kur vendoset lirimi ose refuzohet lirimi i një të dënuari që është 
rikthyer.
626   Kafkaris kundër Qipros [GC], nr. 21906/04,GJEDNJ 2008.
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të tillë627. Qeverisë iu kërkua të jepte të gjitha raportet psikiatrike në lidhje me vlerësimin 
e nevojave mendore të aplikantit. Ata prodhuan katër raporte psikiatrike, të 11 tetorit 
1979, 10 shkurtit  1994, 21 korrikut  2012 dhe 17 gushtit  2012, dhe një “letër” nga një 
psikiatër i 6 shtatorit 1991. Kjo do të thotë, që derisa procedura e shqyrtimit të fillojë në 
përputhje me dispozitat e reja të Kodit Penal të Kuraçao-s, vetëm dy raporte psikiatrike 
dhe një “letër” psikiatri ishin lëshuar.

Dy raporte psikiatrike janë bërë  në periudhën midis viteve  1980 dhe 2012 - kjo 
ishte shkalla e kujdesit profesional psikiatrik që aplikanti kishte marrë në njëzet e dy 
vjet burgim. Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë, në vlerësimin e saj të 21 shtatorit 2012, 
gjatë vlerësimit të rrezikut të recidivizmit të kërkuesit në kohën e vendosjes së dënimit 
në vitin 1980 dhe gjatë periudhës së burgimit, “që atëherë asnjë trajtim në asnjë lloj ose 
formë ka ndodhur “

Më të qartë se sa gjyqtarët e Antilles  nuk mund të jenë. Kuptohet, gjykatësit e 
Dhomës së Madhe të kësaj Gjykate nuk mund të arrijnë një përfundim tjetër në paragrafin 
122 të këtij aktgjykimi, i cili pranon se Z. Murray nuk mori asnjë trajtim gjatë burgosjes 
së tij.

18. Përveç mungesës së një programi të përshtatshëm të burgjeve të përshtatura për 
nevojat personale të Zotit Murray, mbetet fakti se nuk ekziston një mekanizëm i 
duhur i rishikimit në Kuraçao deri në nëntor të vitit 2011, që plotësonte kërkesat e 
jurisprudencës së Gjykatës dhe standardet evropiane penologjike. Shumica vendosin 
me dashje që të mos e trajtojnë këtë aspekt të çështjes në paragrafin 126, megjithëse ato 
parashtruan “parimet përkatëse” për këtë qëllim në paragrafët e mëparshëm 99 dhe 100. 
Sistemi i faljes në fuqi në ish-Antilles Holandë nuk siguroi të drejtat, kriteret objektive, 
penologjike për rishikimin e dënimit, nuk kishin  kornizë kohore për shqyrtim, nuk ka 
mbikëqyrje gjyqësore, nuk ka detyrim të arsyetojë vendimin e guvernatorit për të mos 
dhënë një falje dhe asnjë seancë dëgjimore të të burgosurit. Asnjë mendim i përditësuar 
mjekësor ose raporte psikiatrike mbi gjendjen e shëndetit mendor të kërkuesit ose 
informacion nga autoritetet e burgjeve u mblodh dhe vihet në dispozicion të Prokurorit 
të Përgjithshëm ose të Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë. Gjithçka ishte brenda 
diskrecionit të Guvernatorit, i cili ishte plotësisht i lirë të mos e ndiqte dorëzimin e 
Shërbimit të Prokurorisë Publike ose këshillën e Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë 
në favor të lirimit.628

Në fakt, zoti Murray paraqiti trembëdhjetë kërkesa për lirim, të cilat ose u refuzuan 
pa ndonjë arsye apo nuk u përgjigjën629. Më në fund, ai u diagnostikua me kancer në 
fillim të vitit 2013. Më 2 shtator 2013 u kthye në burgun e Curaçaos, me qëllim që të 

627   Tashmë në vitin 1979, një raport psikiatrik deklaroi se “ai duhet të vendoset në një klinikë kujdestarie  për 
psikopatet që t’i nënshtrohen një trajtimi mjaft të gjatë nën mbikëqyrje shumë të rreptë”.Në bazë të kësaj, në 
aktgjykimin e 11 marsit 1980, Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë e Antilles Hollandeze pranoi se vendosja e një 
urdhri TBS për mbyllje në një klinikë kujdestare “do të ishte masa më e përshtatshme në këtë rast”.
628    I njëjti konkluzion vlen edhe për sistemin e faljes sipas nenit 93 të Kushtetutës së re të Kuraçaos, i cili hyri 
në fuqi më 10 tetor 2010. Duhet të theksohet në këtë kontekst se më 8 nëntor 2013, Gjykata Kushtetuese e Sint 
Maarten, pjesë e Mbretërisë së Holandës, dha një gjykim, ndër të tjera, për mundësinë e vendosjes së dënimeve 
me burgim të përjetshëm, duke pasur parasysh se të burgosurit e dënuar me burgim të përjetshëm  duhet të kenë 
mundësinë e shqyrtimit dhe mundësinë e lirimit. Gjykatësit kushtetues madje përmendën vendimin e Dhomës së 
Madhe të Vinterit, për të mbështetur vlerësimin e tyre negativ të dispozitave ligjore të Sint Maartenit,  të ngjashme 
me ato që ekzistojnë në Kuraçao deri më 2011. Pasi që Kodi i ri Penal i Sint Maarten nuk kishte ndonjë dispozitë 
për një rishikim të tillë dhe Qeveria nuk ishte e  gatshëm të pranonte  se një falje do të ishte dhënë në një rast të 
tillë, Gjykata Kushtetuese u detyrua të bënte një sërë dispozitash mbi dënimet e përjetshme (shih tekstin holandez të 
vendimit në faqen e internetit të Avokaturës të Sint Maartenit ) . Kjo  jurisprudencë e rëndësishme, e cila u injorua 
nga shteti i paditur, tregon se jo vetëm që gjykatësit kushtetues të Sint Maartit ishin të vëmendshëm ndaj Vinter, ata 
ishin gjithashtu të përgatitur të nxjerrin përfundime logjike nga gjetjet e Dhomës së Madhe në atë rast.
629   Shih paragrafin 23 të aktgjykimit.
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lehtësonte trajtimin e tij shëndetësor. Pas ndërhyrjes së Gjykatës në përgjigje të një 
kërkese për masë të përkohshme, kërkuesi u vendos në një shtëpi pleqsh në Kuraçao, 
me dy roje në derën e tij. Për kirurgji ishte tepër vonë. Pasi  trajtimi në burg nuk ishte 
më opsion, ai u fal nga Guvernatori vetëm më 31 mars 2014, duke sjellë faljen e pjesës 
tjetër të dënimit me burg dhe duke lejuar që ai të vdiste në mënyrë dinjitoze në praninë e 
familjes së tij në Aruba. Edhe atëherë, kërkuesi u la në zgjedhjen e tij. Ishte motra e tij, 
me pensionin e saj të vogël, e cili duhej të paguante për infermierinë e tij.630

19. Shumica po ashtu me vetëdije nuk përmbajnë vlerësimin e përputhshmërisë së 
mekanizmit të ri rishikues periodik, i cili hyri në fuqi në Kuraçao më 15 nëntor 2011. 
Megjithëse, ky regjim i ri u paraqit pasi aplikimi ishte paraqitur në Gjykatë, vlerësimi i 
saj ishte dukshëm i domosdoshëm, sepse ankuesi ishte mbajtur në paraburgim deri më 
31 mars 2014, pas një vendimi të Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë të 21 shtatorit 
2012, e cila  zbatoi dispozitat e reja të nenit 1:30 të Kodit Penal të Kuraçaos. Kështu, 
rregullat e zbatueshme për rishikimin periodik të dënimeve me burgim të përjetshëm  
midis 15 nëntorit 2011 dhe 31 mars 2014 duhet të jenë vlerësuar nga Gjykata.

Përderisa garancitë e rishikimit gjyqësor jo më vonë se njëzet vjet pas heqjes së 
lirisë dhe çdo pesë vjet pas kësaj, të një procedure kontradiktore, të dëgjimit gojor 
të të burgosurit, të qasjes në dosje dhe të një vendimi të arsyetuar, janë përmirësime 
të mëdha në kuadrin ligjor të Kuraçao-s, fakti që kriteret e rishikimit nuk janë 
përcaktuar mjaftueshëm në paragrafin 1 të nenit 1: 30 (“ndonjë qëllim i arsyeshëm”) 
është problematik nga një perspektivë evropiane për të drejtat e njeriut. Jep një liri 
veprimi në  formulimin e kritereve të rishikimit. Nuk ka asnjë mënyrë në të cilën, një 
i burgosur me burgim të përjetshëm  mund të dijë se çfarë ai ose ajo duhet të bëjë për 
t’u konsideruar për lirim dhe në çfarë kushtesh. Konkretizimi shtesë në paragrafin 2 
të këtyre kritereve, duke iu referuar mendimit të viktimës ose të afërmve të ngushtë të 
mbijetuar dhe rrezikut të përsëritjes, nuk mjafton për të përmbushur kërkesat e parimit të 
ligjshmërisë. Përkundrazi, fakti që qëndrimi i viktimave ose të afërmve të tyre përfshihet 
në shqyrtimin e pyetjes nëse vazhdimi i ekzekutimit të një dënimi të përjetshëm mund 
të justifikohet ende, ngatërron vlerësimin e bazave legjitime penologjike me ushtrimin e 
shuarjes së viktimave, - ose të afërmve të tyre - etje për hakmarrje.

Duke u përqendruar në nevojën për hakmarrje dhe pakënaqësi, kjo politikë i 
atribuohet një roli mbizotërues në formën më të keqe të mundshme të ndëshkimit: një 
ndjenjë e verbër, e brendshme,  “thjesht shkretëtirë” nga ana e viktimave ose të afërmve 
të tyre. Shkelësi duhet të “kalbet në burg” përderisa viktimat ose të afërmit e tyre e 
konsiderojnë etjen e tyre për hakmarrje të pambrojtur, edhe pse ai ose ajo mund të jetë 
gati për të jetuar një jetë që i bindet ligjit në shoqëri.

Më keq akoma, kjo politikë qartë e zvogëlon detyrimin e shtetit për të siguruar 
mjetet e duhura për viktimat e krimit që  shërohen nga humbja e tyre. Sa më pak që 
shteti të përmbushë detyrimet e veta ndaj viktimave ose të afërmve të tyre, aq më të 
prirur do të jenë për të kompensuar humbjen e tyre me nevojën për të zgjatur burgosjen 
e kryerësit. Edhe pse “ i rehabilituar”, i burgosuri mund të mbahet në paraburgim të 
vazhdueshëm si një kokë turku për dështimin e shtetit për të marrë pjesë në nevojat e 
viktimave ose të afërmve të tyre. Në fakt, kjo është pikërisht ajo që ndodhi në rastin në 
fjalë: Gjykata e Përbashkët e Drejtësisë gjeti në vendimin e saj të 21 shtatorit 2012 se, 
pasi të afërmit e viktimës nuk kishin marrë kujdes të duhur psikologjik, lirimi i kërkuesit 
do t’i trondiste shumë. Për më tepër, ai madje konsideroi se akti që ai kishte dyshuar se i 
kërcënoi ata në vitin 1979, dmth. 23 vjet më parë, ende mund të kontribuonte në ndjenjat 

630   Shih paragrafët 13 dhe 16 të vërejtjeve të aplikantit të 10 gushtit 2014, të pa kontestuara nga Qeveria.
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e tyre të pasigurisë.
20.  Pas vendimeve të njëpasnjëshme të refuzimit të trembëdhjetë kërkesave të ankuesit për 

falje, aktgjykimi i Gjykatës së Përbashkët të Drejtësisë të 21 shtatorit 2012 këmbënguli 
në rrezikun e përsëritjes për shkak të “personalitetit të tij të çrregullt” Z. Murray nuk 
mund të lirohej thjesht sepse  siç pranonin gjyqtarët e Antilleas, ai kurrë nuk kishte 
pasur rastin t’i nënshtrohej trajtimit psikiatrik. Zgjidhja e vetme e mundshme për 
risocializimin e tij do të ishte që t’i ofroje atij trajtim të duhur psikiatrik, për të cilin 
nuk u morr parasysh. Me fjalë të tjera, shteti refuzon lirimin e dënimit derisa njeriu të 
jetë në gjendje të udhëheqë një jetë që i bindet ligjit në shoqëri, gjë që mund të ndodhë 
vetëm nëse i burgosuri është i pajisur me trajtim të duhur psikiatrik nga shteti, por i njëjti 
shtet e mban këtë trajtim. Kjo është një situatë tipike “Catch 22”: Shteti imponon një 
kusht për lirim, por i  mohon të burgosurit mjetet për të përmbushur gjendjen. Në këtë 
kontekst, realisht, rezultati i çdo shqyrtimi nga Guvernatori apo Gjykata e Përbashkët e 
Drejtësisë nuk  ishte asgjë tjetër veçse një përfundim i paragjykuar.631

Përfundim
21.  Megjithëkëtë, krimi i kryer, asnjë i burgosur nuk meriton të trajtohet si “mbeturina 

njerëzore” i harruar, për të përdorur fjalët e ish-Presidentit të Gjykatës Jean-Paul 
Costa632.

 Kjo është ajo që ndodhi me aplikantin James Murray. Mungesa e trajtimit psikiatrik 
dha dënimin e tij të përjetshëm de facto i pakthyeshëm. Shkelja e nenit 3 u përkeqësua 
nga ekzistenca e një sistemi të faljes diskrete dhe të paqëndrueshme, në kohën e dhënies 
së dënimit, i cili nuk i plotësonte kërkesat e Konventës dhe nuk i ndihmonte aplikuesit. 
Mekanizmi periodik i rishikimit të sapo futur me nenin 1:30 të Kodit Penal të Curaçaos, 
i cili nuk i ka dhënë atij lehtësim, është gjithashtu problematik në lidhje me mungesën 
e parashikueshmërisë së arsyeve për shqyrtimin e dënimit dhe rolin mbizotërues që 
ai atributet për një politikë penale thjesht ndëshkuese dhe hakmarrëse. Drejtësia erdhi 
shumë vonë për Z. Murray. Ai nuk i mbijetoi vuajtjes së tridhjetë e katër vjetve burgimi 
çnjerëzor. Megjithëse nuk mund të përfitonte nga kompensimi për dëmin jo-monetar që 
ai duroi, do të ishte një akt i drejtësisë për t’i dhënë kompensim të tillë trashëgimtarëve 
të tij.

OPINIONI I PËRGJITHSHËM PJESËMARRËS I GJYQTARËVE SPIELMANN, 
SAJÓ, KARAKAŞ DHE PINTO DE ALBUQUERQUE

(Përkthim)

Ne votuam kundër pikës 3 të dispozitave operative, me qëllim që konstatimi i një shkelje 
përbën në vetvete mjaftueshmëri të mjaftueshme për çdo dëm jo-financiar që mund të ketë 
qenë mbështetur nga aplikanti, siç konkludohet nga shumica.

Ne fillimisht ,  do të vëmë në dukje se fakti që ankuesi vdiq më 26 nëntor 2014, gjatë 
vazhdimit të  procedurave, nuk duhet të kishte përjashtuar një shpërblim të drejtë në bazë të 
çdo dëmi jo-material të pësuar. Gjykata,  më parë ka dhënë një shpërblim të drejtë për dëmin 
jo-monetar në rastet kur kërkuesi vdes  gjatë procedurës (shih, në veçanti, në kontekstin e 

631   Rasti i tanishëm parashikon një tjetër demonstrim se një ligj kategorik kundër burgimit të përjetshëm kërkohet në 
ligjin evropian për të drejtat e njeriut. Njohja universale e parimit të risocializimit të autorëve të dënuar me burg dhe 
konsensusi në zhvillim për ndalimin e burgimit të përjetshëm për shkelësit e aftësive mendore e kërkojnë këtë (shih 
mendimin tim të veçantë në rastin e Öcalan kundër Turqisë (nr.2), përmendur më lart ). Shpresojmë se Gjykata do 
të guxojë një ditë të lexojë shenjat e kohës dhe të ndërmarrë hapin shtesë të refuzimit të dënimeve të përjetshme për 
shkelësit e aftësisë mendore si një shkelje frontale sipas nenit 3 të Konventës.
632    Shih mendimin e veçantë të Presidentit Kosta në Leger kundër Francës, nr. 19324/02, 11 prill 2006.
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shkeljes së nenit 3, vendimet  në Avcı dhe të tjerë  kundër Turqisë, nr.70417 / 01, 27 Qershor 
2006, dhe Keser dhe Kömürcü kundër Turqisë, nr 5981/03, 23 qershor 2009, dhe në kontekste 
të tjera, Ernestina Zullo kundër Italisë [GC], numër 64897/01, 29 mars 2006; Jėčius  kundër 
Lituanisë, nr. 34578/97, GJEDNJ  2000 -IX, Reynolds kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
2694/08, 13 mars 2012, dhe Benkő dhe Soósné Benkő kundër Hungarisë, nr 17596/12, 8 
korrik 2014 ).

Rasti i tanishëm ka lejuar Dhomën e Madhe të zhvillojë dhe qartësojë praktikën e saj 
gjyqësore lidhur me dënimet e përjetshme të pakalueshme. Ishte mungesa e aranzhimeve 
të përshtatura për gjendjen shëndetësore të aplikantit që e karakterizoi këtë rast. Aplikanti 
nuk ka marrë trajtimin psikiatrik siç mund të jepte atij  një mundësi për rehabilitim ose një 
perspektivë lirimi. Në paragrafët 105 deri 112 të aktgjykimit, Gjykata parashtron parimet e 
saj të jurisprudencës në lidhje me kujdesin shëndetësor të ofruar për të burgosurit, veçanërisht 
për ata që jetojnë me probleme të shëndetit mendor. Zbatimi i këtyre parimeve në rastin aktual 
dhe arritja në përfundimin se dënimi i përjetshëm i aplikantit nuk ishte de facto reduktues, 
Gjykata konstaton se atij nuk i është dhënë ndonjë trajtim dhe nuk ka pasur as një vlerësim të 
nevojave dhe mundësive për trajtim ( shih paragrafin 125).

Rasti aktual mund të dallohet nga ai i Vinter dhe të tjerë  kundër Mbretërisë së Bashkuar 
([GC], nr.66069/09, 130/10 dhe 3896/10, GJEDNJ 2013) dhe për këtë arsye ne gjejmë se 
Gjykata duhet të kishte marrë një vendim në lidhje me dëmin jo-material të paraqitur nga 
kërkuesi.
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Ky vendim është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit editorial
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Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Angelika Nußberger,
Vincent A. De Gaetano,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejçal,
Faris Vehabović 
Branko Lubarda,
Yonko Grozev,
Armen Harutyunyan,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,  gjyqtare
dhe  Françoise Elens-Passos, Zëvendëssekretare,
Pas diskutimit në mënyrë private më 27 janar 2016 dhe 21 shtator 2016,
Dorëzon vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e përmendur më lart:

PROCEDURA

1.  Rasti nisi nga një kërkesë (nr 34238/09) kundër Mbretërisë së Belgjikës, të paraqitur 
në Gjykatë në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 
Themelore të Njeriut (“Konventa”) nga një shtetase belge, Znj.Geneviève Lhermitte 
(“aplikantja”), më 5 qershor 2009.

2.  Ankuesja  u përfaqësua nga Z. X. Magnée dhe Z. Chihaoui, avokatë që ushtrojnë 
profesionin e tyre në Bruksel. Qeveria belge (“Qeveria”) u përfaqësua nga bashkë-
agjentja e tyre, Znj. I. Niedlispacher.

3.  Ankuesja në mënyrë të veçantë u ankua, duke u mbështetur në nenin 6 § 1 të Konventës, 
për mungesën e arsyeve të dhëna në vendimin e Gjykatës Penale për gjetjen e 
përgjegjësisë penale dhe dënimin e saj.

4.  Kërkesa i është ndarë Seksionit të Dytë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i Rregullores së 
Gjykatës). Më 31 mars 2015, një Dhomë nga ky Seksion, i përbërë nga Işıl Karakaş, 
Kryetar,  András Sajó, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Paul Lemmens, Robert Spano, Jon 
Fridrik Kjølbro, gjyqtarë dhe Stanley Naismith, Sekretari i Seksionit, e shpalli kërkesën 
pjesërisht të pranueshme dhe miratoi një gjykim i cili u përkrah nga shumica  se nuk 
kishte pasur shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës. Mendimi i përbashkët kundërthënës i 
gjyqtarëve Sajo, Keller dhe Kjølbro u aneksua në vendim.

5.  Më 28 korrik 2015, aplikantja  kërkoi që çështja t’i referohej Dhomës së Madhe në 
përputhje me Nenin 43 të Konventës dhe paneli i Dhomës së Madhe e pranoi kërkesën 
më 14 shtator 2015.

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua në përputhje me Nenin 26 §§ 4 dhe 5 të 
Konventës dhe Rregullën 24.



934

7.  Parashtruesja e  kërkesës dhe Qeveria secili parashtruan verejtje te tjera me shkrim 
(Rregulli 59 § 1) mbi themelin.

8. Një dëgjim u zhvillua në publik në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, në Strasburg, më 
27 janar 2016 (Rregulli 59 § 3).

Aty u paraqit para Gjykatës:
(a) për Qeverinë

Zonja I. NIEDLISPACHER, Departamenti Federal i Drejtësisë,
Bashkë-Agjent i Qeverisë,       Agjent;

(b) për aplikanten
Z. X. MAGNÉE, Dhoma e Avokatisë  së  Brukselit,
Z Z. CHIHAOUI, Dhoma e Avokatisë së Brukselit    Këshilltar 
    

Gjykata dëgjoi fjalimet  e tyre dhe iu përgjigj pyetjeve të gjykatësve.

FAKTET

I. RRETHANAT E RASTIT

9.  Parashtruesja e kërkesës ka lindur në vitin 1966. Aktualisht vuan dënimin në burgun 
Forest-Berkendael.

10.  Më 22 shtator 1990, kërkuesja u martua me B.M., të cilin ajo e  divorcoi  pas ngjarjeve 
për të  cilat ka të bëjë kërkesa. Sipas shpjegimeve të saj, që nga viti 1983 B.M. kishte 
jetuar me Dr M.S., me një burrë pesëmbëdhjetë vjet më i madh se ai, i cili e kishte marrë 
B.M në vijim të ardhjes nga Maroku, duke i siguruar atij një shtëpi dhe duke paguar për 
studimet e tij.

11.  Aplikantja  dhe burri i saj kishin pesë fëmijë. Në vitin 1992, menjëherë pas lindjes së 
fëmijës së saj të parë, aplikantja filloi të vuante nga depresioni dhe u ndal duke punuar 
si mësuese e  historisë franceze dhe e historisë, duke u kthyer vetëm disa muaj në vitin 
1993. Dr M.S. e çertifikoj atë të papërshtatshme  për të punuar si pasojë  e depresionit 
dhe astenisë. Më pas, këshilltari mjekësor i kompanisë së sigurimit konfirmoi se ajo 
ishte e papërshtatshme për punë për shkak të depresionit. Në tetor të vitit 1996 një 
raport nga një psikiatër i emëruar nga gjykata, i cili më vonë u miratua nga Gjykata 
e Punësimit, e diagnostikoi atë si të sëmurë nga “ankthi endogjen dhe depresioni, me 
një personalitet themelor pak të destabilizuar”, duke e bërë atë më shumë se 66% të 
papërshtatshëme  për punë . Eksperti konkludoi si vijon:

“... kontakti social ushqen  ndjenjën e persekutimit dhe paranojës interpretuese. 
Pacientja është tërhequr nga shoqëria  dhe ka tendencë të mbyllet në vetvete. Kur përballet  
me situatat që nxisin ankthin, pacientja regreson emocionalisht, mbyllet në vetvete dhe 
strehon një sjellje pasive-receptive dhe hypochondriac. Për shkak të ndjeshmërisë së 
saj të brendshme, ankthi i saj mund të kombinohet me depresion reaktiv. Përfundim, ne 
ballafaqohemi me një personalitet të brishtë, të ndjeshëm dhe të shqetësuar, me ndjenjat 
e braktisjes dhe përbërës fobikë dhe obsesionalë, të cilët në situatat e ankthit mund 
të regresojnë emocionalisht, të tërhiqen në vetvete  dhe të zhvillojnë manifestime të 
ndryshme të ankthit, persekutimi dhe depresioni “.

12.  Ankuesja  dhe B.M. jetonin në një shtëpi që ishte blerë në emër të tyre, por e paguar 
nga Dr M.S. Burri i aplikantes  punonte me kohë të pjesshme si asistent administrativ i 
Dr.M.S.
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13.  Më 25 qershor 2004, me rekomandimin e Dr M.S., i cili ishte praktikanti i saj i 
përgjithshëm, aplikantja  konsultoi një psikiatër, D.V., i cili rekomandoj  një ilaç 
antidepresivë , fjetjeje dhe ilaçe kundër ankthit. Dr D.V., i cili kishte sugjeruar që 
kërkuesja  t’i nënshtrohej monitorimit psikiatrik, e pa atë më 4 shkurt 2005, dhe në 
raste të tjera  dhe i shkroi M.S. duke i rekomanduar përshkrimin e një ilaçi  të ri kundër 
depresionit, si dhe tableta të gjumit dhe ilaçe kundër ankthit. Aplikantja  u  konsultua me  
D.V. një herë në muaj midis shkurtit 2005 dhe verës së vitit 2006. Konsultimi i fundit  
vuri në dukje se aplikantja  dukej se ishte “gjithmonë e tensionuar dhe vuante nga lodhja 
nervore, duke përbërë të gjitha shenjat dalluese të mosreflektimit” dhe se ajo shfaqte  
“simptomat e tërheqjes sociale dhe lodhje  jonormale gjatë detyrave shtëpiake”. Në 
pranverën e vitit 2006 kërkuesja  i raportoi D.V. se  ajo ndihej e izoluar nga familja e saj. 
Nga shtatori i vitit 2006 ajo u vizitua  çdo tre javë. Në dhjetor 2006 D.V i rekomandoj 
aplikantes  dy lloje tabletash gjumi. Më 12 janar 2007 ajo lidhi lodhjen e saj me faktin 
se ajo nuk mund të pranonte praninë e  Dr.M.S., dhe me këtë rast D.V. vuri në dukje “një 
ndjenjë varësie “ financiarisht nga  M.S., “një ndjenjë pasigurie” dhe “një ndjenjë ndaj 
atij personi [M.S.] i cili ishte një imponim,i të paturit të  një personi të padëshiruar nën 
çatinë e saj dhe gjithashtu një marrëveshje e madhe ambivalence”.

14.  Dr D.V. e vizitoi përsëri aplikuesen  më 30 janar dhe 9 dhe 13 shkurt 2007. Në datën e  
fundit të përmendur më sipër, aplikantja i shkroi atij një letër, e cila lexonte:

“Doktor, nuk ndihem shumë mirë kur zgjohem, kam probleme me daljen nga shtrati 
dhe kam dhimbje stomaku. Unë duhet të ngrihem edhe  sepse kam diarre çdo mëngjes. 
Kam këtë nyjë të madhe. E gjithë krahu im i majtë është i ngrirë. Ndihem kaq e trishtuar, 
thellësisht e trishtuar. Unë nuk mund të pi një kafe në mëngjes. Ndihem shumë e dobët 
dhe më  mungon energjia. Kam frikë gjithë kohës. Kam frikë nga vetja ime. Kam frikë 
nga e ardhmja. Kur dal nëpër rrugë, kam frikë. Unë nuk kam guxim. Nuk  e di se ku 
mund të gjej guximin dhe  jam e  lodhur nga të gjitha. Unë nuk dua të besoj në një të 
ardhme më të mirë. Unë jam përfundimisht e vdekur. Kam qenë në një dyqan. Shkova 
për të parë nëse kishin një thikë shumë të mprehtë për mish. Unë nuk e di se si do t’ia 
tregoj burrit tim gjithë këtë, se nuk ndihem mirë dhe se gjithmonë e kam mbajtur të 
fshehur, saqë u ndjeva aq keq për veten dhe se po marr ilaçe. Të lutem bëj diçka për mua. 
Unë jam duke u shtypur nga një masë e ndjenjave të këqija. Unë kurrë nuk jam ndjerë aq 
e pambrojtur. Ndihem keq gjatë natës. Shpesh zgjohem dhe mendoj. Zonja Lhermitte ...

15.  Në shkurt 2007, aplikantja i përmendte thika të mprehta D.V-së . në një ose dy raste. 
D.V. e interpreton këtë si “një fobi të impulsit”. Ai e vizitoi atë  përsëri të premten më 
23 shkurt 2007, duke vënë në dukje se kërkuesja  mbeti “tepër e preokupuar po ashtu, në 
mungesë të burrit të saj i cili [kishte shkuar] përsëri në Marok dhe [gjeti] veten të merret 
vetëm me ndjenjat e saj të pakëndshme drejt [MS]”.

16.  Herët në mëngjesin e 27 shkurtit 2007, një ditë para incidentit, kërkuesja shkoi në 
qendrën e Dr. D.V. dhe dërgoi një letër të dytë që sapo e  kishte shkruar. Letra lexoi si 
më poshtë:

“Dr [V.], nuk keni shumë kohë. Unë nuk jam ndjerë mirë këto ditët e fundit. Unë kam 
mendime të errëta. Ata janë mendime vetëvrasëse të cilat do të më çojnë larg dhe unë do 
t’i marr fëmijët me mua. Është një luftë e përditshme. Miku im [V.G.] më përkrah. Nuk 
ka zgjidhje për problemin tim. Ndihem e rrethuar. Ndihem si një e burgosur. Nuk kam 
më forcë. Unë nuk mendoj se burri im do të më shpëtojë, sepse në cilëndo mënyrë që 
ta shikoni atë, ai është në një pozitë të favorshme. Ai vjen në shtëpi nesër mbrëma, por 
nuk mund t’i them atij të gjitha dhimbjet dhe shqetësimet e mia. Situata familjare nuk 
mund të kthehet. Unë kam pasur tashmë mendime vetëvrasëse në të kaluarën. Imagjinoj 
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skenare të cilat janë të vërteta dhe realiste dhe e di që unë jam e aftë për ti bërë. Kjo nuk 
është një lojë. Më vjen keq që ju mora  kohën tuaj! Zonja Lhermitte ... “

17.  Më vonë atë ditë, pasdite herët, aplikantja  telefonoi qendrën  e Dr D.V. për të parë nëse 
letra e saj kishte mbërritur.

18.  Letrat e aplikueses drejtuar Dr D.V. datë 13 dhe 27 shkurt 2007 nuk ishin përfshirë 
në dosjen për hetimin penal. D.V. më vonë tregoi se ato nuk ishin pjesë e shënimeve 
mjekësore të aplikantes.

19.  Më 28 shkurt 2007, kërkuesja  e la letrën përfundimtare, së bashku me një qese  me stoli, 
në kutinë postare të shokut të saj dhe si shoqe e ngushtë e  V.G. Letra lexoi si më poshtë:
“Miku im i dashur [V.],
E kam prerë telefonin tim dhe tani po filloj ta shkruaj këtë letër.
Unë shpresoj se ti nuk do të tronditesh  nga ajo që unë do të shkruaj.

Ju duhet t’ia tregoni atë [Dr D.V.] i cili do të jetë në  [spitalin] Érasme të premten 
në mëngjes në orën 9. Ai do të jetë në gjendje t’ju ndihmojë dhe të shpjegojë atë që më 
shpjeguat me dashamirësi kur ju erdhët në shtëpinë time. Unë nuk kam guximin të bëj 
që gjërat të lëvizin dhe unë jam plotësisht e ngrirë dhe e paralizuar nga frika sepse nuk 
ka zgjidhje për problemin tim. Ju keni hapur gjithmonë derën tuaj për mua dhe fëmijët e 
mi dhe keni qenë një rreze dielli në jetën tonë dhe unë do t’ju falënderoj përgjithmonë. 
Kam vendosur të largohem shumë larg me fëmijët përgjithmonë. Një ditë, do të shihni, 
do të takohemi përsëri, por nuk pendohem për këtë zgjidhje përfundimtare.

Ju lutem, vëreni në dijeni edhe motrën time Mireille ... dhe motrën  time tjetër 
Catherine .... Të lutem më fal. I lutem motrave të mia që të më falin nëse i kam lënduar. 
Unë nuk mund ta përballoj më këtë situatë, sepse burri im është i verbër dhe i shurdhër 
dhe pavarësisht kësaj, ai është i lumtur në këtë situatë.

[M.S.] është një bastard që ka shkatërruar jetën time dhe më ka grabitur jetën time 
me burrin dhe fëmijët. Unë u largova nga ferri i shtëpisë së prindërve të mi dhe rash në 
një ferr tjetër. ... “

20.  Aplikantja e mbylli letrën duke i kërkuar mikut të saj të ndante bizhuteritë e saja me dy 
motrat e saja.  Ajo gjithashtu la një mesazh zanor në telefonin celular të V.G. - me një 
zë që zyrtarët hetues më vonë e përshkruan si “dridhje” dhe “hezitues” - duke i  thënë 
V.G.-së  se ajo kishte lënë një letër dhe një dhuratë në kutinë postare dhe duke i kërkuar 
që ta “falte  përpara se të thoshte “lamtumirë”.

21.  Më pas, duke përdorur dy thika të cilat ajo i kishte vjedhur nga një dyqan, aplikantja 
vrau pesë fëmijët e saj njëri pas tjetrit  përpara se të kryente vetëvrasjen.

22.  Pasi shkruajti mesazhin “telefononi policinë” në një fletë të mbërthyer në derën e saj të 
përparme, ajo telefonoi shërbimet e emergjencës për të thënë se ajo kishte vrarë pesë 
fëmijët e saj dhe për të raportuar përpjekjen e saj të vetëvrasjes. Kur policia, ekuipazhi 
i ambulancës dhe shërbimet mjekësore arritën në vendin e ngjarjes, gjetën kërkuesen, e 
cila ishte plagosur dhe trupat e pesë fëmijëve me grykën e tyre  të prerë.

23.  Kur aplikantja u pranua në njësinë e kujdesit intensiv në ditën e incidentit, mjeku që 
e trajtoi atë vuri në dukje “mendime depresive, vetëshkatërruese në sfondin e ilaçeve 
psikotropike, anti-ankthi dhe antidepresive”. Gjatë intervistës së saj të parë policore, 
kërkuesja  kishte shpjeguar se ajo kishte vepruar në një gjendje të dëshpëruar të shkaktuar 
nga varësia e familjes së saj nga Dr M.S.

24.  Më 1 mars 2007, një gjykatës hetues në Gjykatën e Shkallës së Parë të Nivelles akuzoi 
aplikuesen  për vrasjen e qëllimshme dhe me paramendim të pesë fëmijëve të saj. 
Aplikantja u vendos gjithashtu në paraburgim.

25.  Raportet mjeko-ligjore të prodhuara ndërmjet 12 marsit dhe 31 dhjetorit 2007 nxorën 
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përfundimin se pesë vrasjet ishin kryer në një kohë relativisht të shkurtër - rreth dhjetë 
minuta për secilin rast - dhe se, duke pasur parasysh shpejtësinë në të cilën ndodhën  
ngjarjet, ishin rezultat i një plani të paracaktuar. Përveç kësaj, analizat toksikologjike të 
kryera në mostrat e gjakut të marra nga aplikuesja konfirmuan se ajo kishte marrë vetëm 
një kombinim të ilaçeve anti-ankth dhe tabletave të gjumit, nivelet e plazmës të zbuluara 
u përshkruan si subterapeutike - me fjalë të tjera, shumë të ulëta.

26.  Gjyqtari hetues urdhëroi të bëheshin disa raporte psikologjike. Dy psikologë shqyrtuan 
kërkuesen dhe dorëzuan raportet e tyre përkatëse më 30 tetor dhe 8 nëntor 2007. Të dy ata 
arritën në përfundimin se aplikantja po vuante nga brishtësia e brendshme që kërkonte 
mbrojtje masive, të ngurtë për të ruajtur një fasadë perfekte. Ajo kishte zhvilluar një 
plotfuqishmëri mëmësie  dhe një mungesë të distancës psikologjike ndërmjet fëmijëve 
dhe vetes. Kështu, duke vrarë fëmijët e saj – qëllimin  e dashurisë në të cilët ajo kishte 
investuar tepër - kërkuesja po e vriste veten si një person dhe si një nënë.

27.  Një vlerësim psikiatrik u urdhërua nga gjyqtari hetues, i cili caktoi një panel prej tre 
psikiatër, Dr. G., B. dhe M. Paneli i ekspertëve shqyrtoi aplikanten  dhe përpiloi një 
raport të datës 30 tetor 2007, në të cilin ata arritën në përfundimin:

“Ne konsiderojmë se [kërkuesja] ishte në një gjendje të rëndë ankthi dhe depresioni, 
e cila e inkurajoi atë të vepronte siç bëri dhe thellësisht e dëmtoi gjykimin e saj, pa e 
shkatërruar plotësisht.

...
E akuzuara nuk vuante në kohën e ngjarjeve, dhe aktualisht nuk vuan, nga një 

çrregullim mendor ose një shqetësim apo mangësi e rëndë mendore, duke e bërë atë të 
paaftë për të kontrolluar veprimet e saj “.

28.  Me urdhër të 17 qershorit 2008, Divizioni i Aktakuzave (chambre des mises en 
accusation) të Gjykatës së Apelit të Brukselit, duke mbështetur një urdhër të bërë nga 
gjykatësi hetues më 19 maj 2008, e ka thirrur  ankuesen për të dalë në gjyq në Gjykatën 
Penale për veprat e mëposhtme:
“... në Nivelles, më 28 shkurt 2007,
Me qëllim, qëllimisht dhe me paramendim, vrau personat e mëposhtëm:
-  [Y.M.], i lindur më 13 gusht 1992;
-  [N.M.], i lindur më 13 shkurt 1995;
-  [My.M.], i lindur më 20 prill 1997;
-  [Mi.M.], i lindur më 20 maj 1999;
-  dhe [Me.M.], i lindur më 9 gusht 2003. “

29.  Aktakuza e 19 tetorit 2008, e përpiluar nga Prokurori Kryesor Publik, u zhvillua në 
pesëdhjetë e një faqe dhe dha një pasqyrë të renditjes së saktë të ngjarjeve, hapave të 
marra dhe provave të fituara gjatë hetimit, si dhe raporteve mjekoligjore; Një pjesë 
e konsiderueshme e saj u përqendrua gjithashtu në historinë personale dhe në jetën 
familjare të kërkueses , si dhe motivet dhe arsyet që e kishin shtyrë atë për të kryer 
vrasjet, veçanërisht në dritën e vlerësimeve të ekspertëve të gjendjes së saj psikologjike 
dhe mendore.

30.  Gjykimi i ankueses  u zhvillua në Gjykatën Penale të provincës së Brabantit të Vallës 
nga 8 deri më 19 dhjetor 2008. Në fillim të gjykimit aktakuza u lexua nga Avokati 
i Përgjithshëm që përfaqësonte prokurorinë dhe natyra e veprës penale duke formuar 
bazën e akuzës dhe çdo rrethanë që mund të përkeqësonte ose zbuste dënimin u treguan 
gjithashtu.

31.  Gjatë dhënies së dëshmisë gjatë gjykimit në Gjykatën Penale, Dr D.V. përmendi  
ekzistencën e dy letrave të datës 13 dhe 27 shkurt 2007, të cilën kërkuesja  ia kishte 
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drejtuar. Ai i ka shfaqur ato në gjykatë, duke i përfshirë ato për herë të parë në procedurë. 
Duke pasur parasysh këtë dëshmi të re, Presidenti i Gjykatës së Penale udhëzoi në 
mënyrë të rregullt panelin e tre psikiatërve, G., B. dhe M., të cilët tashmë ishin përfshirë 
në fazën e hetimit dhe tashmë kishin konfirmuar gjetjet e tyre gojarisht përpara Gjykatës 
Penale , për të prodhuar një raport të mëtejshëm.

32.  Më 14 dhjetor 2008, trupi i tre psikiatërve miratoi një raport në të cilin ata shprehën një 
mendim unanim. Ata filluan duke vënë në dukje me anë të hyrjes:

“[Pyetja e parë, në lidhje me aftësinë e  kërkueses  për të kontrolluar veprimet 
e saj në kohën e ngjarjeve dhe për momentin] është rregullisht më e vështira dhe e 
diskutueshme për shkak të natyrës” gjithë ose asgjë “të përgjigjes që duhet të jepet 
në lidhje me pamundësinë për të kontrolluar veprimet e dikujt, aq shumë sa që disa 
psikiatër kanë refuzuar për këtë arsye të prodhojnë raporte të ekspertëve në rastet 
penale. Një humbje e plotë e kontrollit mbi veprimet e dikujt është absolutisht e qartë 
vetëm në raste të caktuara, siç është psikoza delusionale (‘çmenduri’). Në raste të tjera, 
është më e diskutueshme dhe bindja personale e ekspertëve do të ndikohet nga prezenca 
e disa treguesve. Përfundimet e tyre, në formë koncize, duhet të japin përgjigje të sakta 
për pyetjet e parashtruara në udhëzime. Këto përgjigje pasqyrojnë bindjen personale 
të ekspertëve pas kryerjes së procedurave të ndryshme me shkrim. Ata janë vetëm një 
opinion i informuar dhe jo një e vërtetë absolute shkencore. “

Ekspertët vazhduan të bëjnë gjetjet e mëposhtme në veçanti:
“Letra e 13 Shkurtit [2007] sugjeron të gjitha shenjat e depresionit të madh 

melankolik. ... Këto gjendje melankolike janë bazë për pranimin në spitale të urgjencës 
ose vëzhgimin, aty ku është e nevojshme. ... Në letrën e dytë, megjithëse në kuptim të 
përmbajtjes ajo shpreh pa dyshim ankthin e saj në lidhje me një vetëvrasje ku ‘unë do 
t’i marr fëmijët me mua, sepse nuk kam më të ardhme’, në  aspektin  e kuptimit që ajo i 
kërkon qartazi për ndihmë, duke parashikuar paaftësinë e saj për të kontrolluar veprimet 
e saj të ardhshme. ... Këto dokumente tregojnë përtej dyshimit se zonja Lhermitte nuk 
ndihet më e aftë për të kontrolluar veprimet e saj ... gjithnjë ka qenë e qartë se ka pasur 
shqetësime mendore ... dëshmi të reja [garantojnë ] bindjen e vendosur që në kohën e 
ngjarjeve, Znj. Lhermitte ishte e paaftë për të kontrolluar veprimet e saj për shkak të 
një trazire të rëndë mendore. ... Znj. Lhermitte shfaq një gjendje të rëndë ankthi dhe 
depresioni ... [dhe] një gjendje discizmitare të afërt të depersonalizimit, duke e bërë atë 
të kryejë veprime të dhunës ekstreme. Vetëm mendimi operacional mbetet; ndërgjegjja 
reflektuese për momentin është e humbur. ... Aktualisht ... ajo mbetet e brishtë dhe ende 
ka një shans, veçanërisht për shkak se vajtimi  është i pamundur, se ajo do të përjetojë 
një episod të mëtejshëm të shqetësimeve mendore duke e bërë atë të paaftë për të 
kontrolluar veprimet e saj: mundësia mbetet që ajo të mund të bëjë vetëvrasje. ..
KONKLUZIONE

Ekzaminimi mendor i Geneviève Lhermitte nxit  këtë konkluzion:
E akuzuara  vuante në kohën e ngjarjeve nga një shqetësim i rëndë mendor, duke e 

bërë atë të paaftë për të kontrolluar veprimet e saj dhe aktualisht vuan nga një shqetësim 
i rëndë mendor që shkakton trajtim afatgjatë. ... “

33.  Ekspertët paraqitën raportin e tyre gjatë gjykimit, më 16 dhjetor 2008.
34.  Më 18 dhjetor 2008, pas parashtresave të prokurorisë dhe palëve, juria u thirr për t’iu 

përgjigjur pesë pyetjeve të mëposhtme të paraqitura nga kryetari i gjykatës:
“Pyetja e parë (pyetja kryesore për dënimin)
A është e akuzuara Geneviève Lhermitte,e paraqitur para kësaj gjykate, fajtore  për 

vrasje me dashje dhe të qëllimshme [YM], [NM], [My.M.], [Mi.M.] dhe [Me.M.] në 
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Nivelles më 28 Shkurt 2007?
Pyetja e dytë (shtojcë e  pyetjes së parë, për t’u përgjigjur nga juria vetëm nëse i 

është përgjigjur pyetjes së parë në mënyrë pohuese )
A është vërtetuar se vrasja e qëllimshme e përmendur në pyetjen e parë u 

paramendua?
Pyetja e tretë (alternativa kryesore për kryerjen e një akti të klasifikuar si një 

krim i rëndë, për t’u përgjigjur nga juria vetëm nëse i është përgjigjur pyetjes së parë 
negativisht)

A është vërtetuar se e akuzuara Geneviève Lhermitte, e  paraqitur para kësaj 
gjykate, ka kryer veprën e klasifikuar si një krim të  rëndë për të vrarë me dashje dhe 
të qëllimshme  [YM], [NM], [My.M.], [Mi.M.] dhe [Me.M.] në Nivelles më 28 shkurt 
2007?

Pyetja e katërt (shtojcë e pyetjes së tretë, për t’u përgjigjur nga juria vetëm nëse i 
është përgjigjur pyetjes së tretë në mënyrë pohuese)

A vërtetohet se akti i klasifikuar si një krim i rëndë i përmendur në pyetjen e tretë 
është paramenduar?

Pyetja e pestë (pyetja kryesore lidhur me mbrojtjen sociale në lidhje me gjendjen 
aktuale mendore të të akuzuarit, për t’u përgjigjur nga juria vetëm nëse i është përgjigjur 
pyetjes së parë në mënyrë pohuese  ose pyetjes së tretë në mënyrë pohuese )

A është vërtetuar se e akuzuara  Geneviève Lhermitte, e paraqitur para kësaj 
gjykate, po vuan ose nga një çrregullim mendor ose nga një shqetësim apo mangësi e 
rëndë mendore, duke e bërë atë të paaftë për të kontrolluar veprimet e saj? “

35. Avokati për aplikanten nuk ka ngritur asnjë kundërshtim ndaj këtyre pyetjeve. Të 
nesërmen, pasi u tërhoqën për të gjykuar vetë pa gjyqtarët, anëtarët e jurisë iu përgjigjën 
“po” dy pyetjeve të para, lidhur me fajësinë e kërkueses  dhe “jo” për pyetjen e fundit, 
lidhur me gjendjen aktuale mendore.

36.  Më pas, Gjykata Penale , e përbërë nga të tre gjyqtarë dhe juria, shqyrtoi dënimin që 
duhej të shpallej. Në një vendim të datës 19 dhjetor 2008 Gjykata Penale  mori në 
konsideratë vendimin e shpallur  fajtore të arritur nga juria dhe e dënoi kërkuesen  me 
burgim të përjetshëm. Në pajtim me nenin 364, paragrafi i fundit, i Kodit të Procedurës 
Penale, Gjykata Penale  dha arsyet e mëposhtme për dënimin:

“Përgjegjësitë e rënda të familjes së të akuzuarës dhe ndjenjat e saj të dhimbshme 
të izolimit dhe varësisë mund të përbëjnë një dëshirë legjitime për një liri më të madhe 
personale. Brishtësia e saj mendore, depresioni dhe karakteri pa dyshim e bëri më të 
vështirë për t’u marrë me këtë dëshirë dhe përmes dialogut, të kërkojë përmirësime të 
mundshme brenda kufijve të rrethanave të saj specifike, duke marrë parasysh të gjithë 
ata që janë pranë saj.

Sidoqoftë, as këta faktorë, madje as dëshira për të shpëtuar nga ajo që ajo 
konsiderohet si një situatë vdekjeprurëse përmes vetëvrasjes dhe as mungesa e ndihmës 
së duhur, mund të ofrojnë një shpjegim të mjaftueshëm për aktet e dhunës ekstreme të 
cilën ajo ka vendosur të kryejë dhe duke i kryer ato  në gjakftohtësi ...

Duke pasur parasysh rrethanat specifike që kanë të bëjnë me karakterin e të 
akuzuarës dhe me mjedisin e saj të jetesës, vështirësitë e vërteta që ka përjetuar ajo 
nuk përbëjnë faktorë zbutës, duke pasur parasysh natyrën jashtëzakonisht serioze të 
veprimeve të saj “.

37.  Si dënim plotësues, kërkueses iu hoqën të gjitha titujt, gradat dhe funksionet që mbante  
dhe u privua përgjithmonë nga disa të drejta në pajtim me nenet 19 dhe 31 të Kodit Penal 
në fuqi në kohën e kryerjes së  krimit. Së fundmi, vendimi duhej të ishte i shtypur dhe 
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i publikuar publikisht në komunën ku ishte kryer krimi, në përputhje me nenin 18 të 
Kodit Penal.

38.  Më 8 janar 2009, ankuesja apeloi për bazën ligjore, duke ngritur të njëjtat ankesa si ato 
të parashtruara para Gjykatës.

39.  Më 6 maj 2009, Gjykata e Kasacionit hodhi poshtë ankesën e ankueses. Për sa i përket 
faktit që pyetjet e jurisë nuk i kishin trajtuar veçmas secilën nga pesë vrasjet por i kishin 
konsideruar ato si një e tërë, ajo vërejti në veçanti se palët kishin pranuar formulimin 
e pyetjeve të paraqitura në juri. Ai gjithashtu theksoi se kërkesa për vendimin për të 
marrë formën e një përgjigje të thjeshtë “po / jo” për pyetjet e parashtruara  jurisë është 
parashtruar në nenin 348 të Kodit të Procedurës Penale. Në përgjigje të argumentit të 
aplikuesit se nuk ishte dhënë asnjë arsye për mosmarrëveshjen e jurisë me mendimin 
unanim të ekspertëve se ajo kishte vuajtur nga një shqetësim i rëndë mendor duke e bërë 
atë të paaftë për të kontrolluar veprimet e saj në kohën e kryerjes së krimit  dhe në kohën 
e gjykimit , Gjykata e Kasacionit tha:

“Duke vënë në dukje mënyrën e gjakftohtësisë së të akuzuarës dhe vendosmërisë 
së  saj për të kryer krime, vendimi tregon arsyet pse Gjykata e Penale nuk e pranoi se 
autorja e krimit kishte vuajtur nga ndonjë shqetësim mendor duke e bërë atë të paaftë për 
të kontrolluar veprimet e saj në atë kohë të  ngjarjeve.

Për më tepër, gjykimi vëren se qëndrimi i ankueses  tregon mungesë të vetëdijes 
për përgjegjësinë e saj, të cilën ajo do të jetë në gjendje ta përmirësojë nëpërmjet vetë-
reflektimit gjatë dhënies së dënimit.

Prandaj vendimi  përcakton arsyet pse kushtet e zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen 
Sociale nuk janë plotësuar”.

II. LIGJI DHE PRAKTIKA E BRENDSHME  

A. Procedura para Gjykatës  Penale 

1. Dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Penale
40.  Ligji dhe praktika e përshtatshme vendase e zbatueshme në kohën e gjykimit të ankueses 

në Gjykatën Penale janë të përshkruara në çështjen Taxquet v. Belgjikë ([GC], nr. 926/05, 
§§ 22-42, GJEDNJ  2010).

41.  Në veçanti, dispozitat përkatëse ishin formuluar si më poshtë:
Neni 241
“Në të gjitha rastet kur i akuzuari do të gjykohet në Gjykatën Penale, prokurori 

publik kryesor do t’i kërkohet të nxjerrë një aktakuzë.
Aktakuza duhet të tregojë: (1) natyrën e veprës penale që formon bazën e akuzës; 

dhe (2) akti dhe çdo rrethanë që mund të shkaktojë rritjen ose zvogëlimin e dënimit; I 
pandehuri do të emërtohet dhe do të përcaktohet qartë.

Aktakuza përfundon duke përmbledhur në termat e mëposhtëm:
‘N ... është  ngarkuar me këtë vrasje, me  këtë vjedhje apo me  këtë krim tjetër, me 

këto rrethana shtesë.’ “
Neni 313
“...
[Kryetari] do të urdhërojë shpërndarjen e secilit anëtar jurie të një kopje të aktakuzës 

dhe të deklaratës së mbrojtjes, nëse një është paraqitur.
Prokurori kryesor publik lexon aktakuzën të pandehurit ose avokatit të tij / ose saj 

deklaratën e mbrojtjes.



941

... “
Neni 337
“Çështja që del nga aktakuza duhet të vihet në termat e mëposhtëm:
‘A është i pandehuri fajtor për kryerjen e kësaj vrasje, vjedhje apo krim tjetër?’ “
Neni 341
“Pas pyetjeve, kryetari do t’i dorëzojë ato në juri, të përfaqësuar po nga kryetari ; 

në të njëjtën kohë, ai ose ajo do të dorëzojë aktakuzën, raportet që përcaktojnë veprën 
penale dhe dokumentet në dosje, përveç deklaratave me shkrim të dëshmitarëve.

... “
Neni 342
“Sapo pyetjet të jenë parashtruar dhe t’u jenë dorëzuar anëtarëve të jurisë, ata do të 

tërhiqen për të diskutuar në mënyrë private.
... Para fillimit të diskutimeve, kryetari  duhet të lexojë udhëzimin e mëposhtëm, i 

cili gjithashtu do të shfaqet në një vend të dukshëm në dhomën e diskutimit:
‘Ligji nuk u kërkon anëtarëve të jurisë të japin llogari për mënyrën se si kanë dhënë 

dënimin e tyre personal; nuk përcakton rregulla mbi të cilat ata duhet të mbështeten në 
mënyrë të veçantë në tërësinë dhe mjaftueshmërinë e provave; ai kërkon që ata të pyesin 
veten, në heshtje dhe meditim, dhe të dallojnë, në sinqeritetin e ndërgjegjes së tyre, çfarë 
përshtypje është bërë në aftësitë e tyre racionale nga provat kundër të pandehurit dhe 
parashtresat e mbrojtjes. Ligji nuk u thotë atyre: ‘Ju do të mbani çdo fakt të vërtetuar 
nga ky numër dëshmitarësh për të qenë i vërtetë’; as nuk u thotë atyre: ‘Ju nuk do të 
konsideroni për të  vendosur në mënyrë të mjaftueshme ndonjë dëshmi që nuk rrjedh 
nga ky raport, nga provat materiale, nga  numri i dëshmitarëve  ose nga informatat e  
dhëna’; Thjesht i pyet ata me këtë pyetje , e cila përfshin fushën e plotë të detyrave të 
tyre: “a janë të bindur nga ana e brendshme?» 

Neni 343
“Anëtarët e jurisë mund të largohen nga dhoma e diskutimit vetëm kur kanë marrë 

vendimin e tyre.Askush nuk mund të hyjë kur ata po diskutojnë, për çfarëdo arsye, pa 
autorizimin e shkruar të kryetarit... “

Neni 347
“Për të qenë i vlefshëm, vendimi i jurisë do të miratohet nga një shumicë për ose 

kundër të pandehurit.
Nëse votat janë të barabarta, mendimi në favor të të pandehurit do të mbizotërojë. “
 Neni 348
“Anëtarët e jurisë pastaj do të kthehen në vendet e tyre në sallën e gjyqit.
Kryetari  i pyet ata për rezultatin e diskutimeve të tyre.
 Kryetari i jurisë do të ngrihet dhe do të njoftojë, do të thotë:
‘Me nderin dhe ndërgjegjen time, vendimi përfundimtar  i jurisë është: Po, i 

akuzuari, etj; Jo, të akuzuarit, etj. ‘.
... “
 Neni 364
“... Gjykatësit duhet të tërhiqen më vete, së bashku me jurinë, në sallën e diskutimit. 

Trupi i përbërë në këtë mënyrë, i kryesuar nga kryetari i gjykatës, do të vendosë për 
dënimin që duhet të shpallet në përputhje me ligjin penal.

Vendimet merren me shumicën absolute të votave.
...
Me propozim të kryetarit , atëherë një vendim do të merret me shumicë absolute në 

formulimin e arsyeve për përcaktimin e dënimit. “
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Neni 364 edhe njëherë 
“Të gjitha aktgjykimet që sjellin dënimin duhet të përmendin arsyet për përcaktimin 

e dënimit”.
2. Reformat pasuese legjislative

42.  Ligji i Reformës së Gjykatës Penale i datës 21 dhjetor 2009, i cili u miratua pas vendimit  
të Dhomës së Madhe  në çështjen Taxquet (Taxquet kundër Belgjikës, nr. 926/05, 13 
janar 2009) dhe hyri në fuqi më 21 janar 2010, posaçërisht që pas marrjes së vendimit 
të jurisë për fajësinë, gjyqtarët profesionistë duhej të tërhiqeshin së bashku me jurinë 
për të formuluar arsyet kryesore për vendimin e jurisë, për t’u përfshirë në një “gjykim 
të arsyetuar”. Ligji nuk ka bërë ndonjë ndryshim thelbësor në procedurën lidhur me 
vendimin për dënimin që duhet të vendoset  dhe për vendimin  mbi dënimin e të 
akuzuarit.

43.  Ligji Penal dhe Procedura e Reformës së Sistemit të Drejtësisë (Dispozitat e Ndryshme) 
të Ligjit të 5 shkurtit 2016, i cili hyri në fuqi më 29 shkurt 2016, paraqiti ndryshime të 
mëtejshme në sistem. Trupi i përbërë nga gjyqtarë profesionistë dhe juria tani diskuton 
për çështjen e fajit. Dispozitat e nenit 342 të Kodit të Procedurës Penale janë ndryshuar 
dhe inkorporuar në nenin e ri 327 si vijon:
Neni 327

“Sapo të parashtrohen pyetjet, anëtarët e jurisë së bashku me gjyqtarët do të 
tërhiqen më vete në sallën e diskutimit.

Trupi i përbërë në këtë mënyrë, i kryesuar nga kryetari i gjykatës, do të shqyrtojë 
çështjen e fajit.
...”

44.  Anëtarët e jurisë vetëm votojnë për çështjen e fajit duke iu përgjigjur “po” ose “jo” 
pyetjeve të tyre dhe organi i përbërë nga gjyqtarët dhe juria atëherë formulon arsyet 
kryesore për vendimin e jurisë. Neni 334 i Kodit të Procedurës Penale tani parashikon:

“Pa iu drejtuar të gjitha parashtresave të paraqitura, organi i përbërë duhet të 
formulojë arsyet kryesore për vendimin e jurisë.

Pyetja që përmban vendimin e jurisë do t’i bashkëngjitet arsyetimit.
Vendimi nënshkruhet nga kryetari, përgjegjësi i jurisë dhe i gjendjes civile. “
Këto arsye përfshihen në një gjykim të arsyetuar. Ligji nuk ka bërë ndonjë ndryshim 

thelbësor në procedurën lidhur me vendimin mbi dënimin që duhet të vendoset dhe 
vendimi mbi dënimin e të akuzuarit.

B. Dispozitat përkatëse të Kodit Penal

45.  Përsa i përket personave të dënuar me burgim të përjetshëm, Kodi Penal, siç ishte në 
fuqi në kohën e kryerjes së krimit, parashihte:

Neni 18
“Vendimi për  dhënien e dënimit me burgim të përjetshëm ose burgim për njëzet 

deri në tridhjetë vjet për krime të rënda ose vepra penale politike do të shtypet në formë 
të ekstraktit dhe do të shfaqet publikisht në komunën ku vepra është kryer dhe në 
komunën ku është dorëzuar vendim. “

Neni 19
“Të gjitha vendimet  për dhënien  e dënimit me burgim të përjetshëm për krime 

të rënda ose për vepra politike, burgim me kohëzgjatje të caktuar për krime të rënda 
ose burgim për njëzet deri në tridhjetë vjet ose pesëmbëdhjetë deri në njëzet vjet për 
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vepra penale politike do t’i privojnë personat e dënuar nga çdo tituj, rang dhe funksionet 
publike, punësimi  dhe pozicionet që mund të mbajnë. “

Neni 31
“Të gjitha vendimet për dhënien  e dënimit me burgim të përjetshëm për krime të 

rënda ose vepra penale politike ose burgim për të paktën dhjetë deri në pesëmbëdhjetë 
vjet për krime të rënda, do të skualifikojnë në mënyrë të përhershme personat e dënuar 
nga:
(1)  mbajtjen e funksioneve publike, punësimit ose pozicioneve;
(2) pozicioni  për t’u zgjedhur;
(3)  duke mbajtur çdo dekoratë ose titull fisnikërie;
(4)  duke shërbyer si anëtar jurie, ekspert ose duke dëshmuar ose vërtetuar dëshminë e 

transaksioneve; dhënien  e provave në procedurat gjyqësore, përveç informacionit 
të drejtpërdrejtë;

(5)  duke u emëruar si kujdestar, ndihmës kujdestar ose kujdestar i pjesshëm, përveç 
fëmijëve të tyre; dhe duke vepruar si këshilltar i caktuar nga gjykata, administrator 
i emëruar nga gjykata i pasurisë së një personi i cili është prezumuar i munguar ose 
një administrator i përkohshëm; dhe

(6) prodhimin, ndryshimin, riparimin, transferimin, mbajtjen, transportimin, 
importimin, eksportimin ose tranzitimin e armëve ose municioneve, ose duke 
shërbyer në forcat e armatosura. “

46.   Sa i përket përgjegjësisë penale të kryerësit, Neni 71 parashikon si më poshtë:
Neni 71
“Nuk do të caktohet asnjë vepër penale kur i akuzuari vuante nga një çrregullim 

mendor në kohën e veprimit ose ishte i detyruar të vepronte me një forcë që nuk mund 
t’i rezistonte”.

LIGJI

I. SHKELJET  E NDRYSHUARA TË NENIT 6 § 1 TË KONVENTËS

47.  Ankuesja u ankua për mungesën e arsyeve të dhëna në gjykimin e Gjykatës Penale për 
gjetjen e përgjegjësisë penale të saj dhe dënimin e saj. Ajo u mbështetet  në nenin 6 § 1 
të Konventës, i cili  thotë:

“Në përcaktimin e ... çdo akuze  penale kundër tij, çdokush ka të drejtë për një ... 
dëgjim të drejtë ... nga [a] ... gjykata ...”

A. Vendimi i Dhomës

48.  Pasi duke vënë në dukje, ndër të tjera, se çështja në fjalë u pasua nga vendimi  i Dhomës 
së Madhe në rastin Taxquet (cituar më lart), i cili kishte parashtruar parimet e përsëritura 
në çështjen Agnelet kundër Francës (nr.61198 / 08, §§ 56-62, 10 Janar 2013), Dhoma 
fillimisht, vuri re së pari se aktakuza kishte përmendur veprën penale me të cilën 
akuzohej kërkuesja, kishte dhënë një përshkrim të detajuar të ngjarjeve dhe kishte cituar 
gjerësisht raportet e ndryshme psikologjike dhe psikiatrike që kishin qenë prodhuar. 
Megjithatë, konstatoi se sa i përket gjetjeve të fakteve të parashtruara në aktakuzë dhe 
vlerës së tyre për të ndihmuar në kuptimin e vendimit kundër aplikantes, nuk mund të 
spekulonte nëse këto gjetje kishin ndikuar në diskutimet dhe gjykimin që ishte miratuar 
nga  Gjykata Penale.
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49.  Dhoma, vërejti se pyetjet e paraqitura në juri nuk mundën në vetvete  të bënin që 
kërkuesja  të konstatonte se cilët  faktorë, mes të gjithë atyre që u diskutuan në gjykim, 
në fund të fundit e kishin sjell në konkluzionin se ajo ishte përgjegjëse për veprimet e 
saj. Megjithatë, Gjykata e gjeti të përshtatshme për të parë procedimet në tërësi, duke 
përfshirë vendimet gjyqësore të mëvonshme të cilat kishin sqaruar arsyet për vendimin e 
jurisë. Prandaj, konsideroi se aplikantja mund të kishte kuptuar nga leximi i kombinuar 
i vendimit të dënimit të Gjykatës Penale  dhe vendimit të Gjykatës së Kasacionit përse 
juria e kishte refuzuar mbrojtjen e saj se ajo nuk kishte përgjegjësi penale në kohën që 
kishin ndodhur ngjarjet dhe e  kishte gjetur atë më pas, në të kundërt, ajo kishte qenë e 
aftë të kontrollonte veprimet e saj.

50.  Sipas mendimit të Dhomës, asnjë kritikë nuk mund të radhitet në faktin se arsyetimi 
për atë vendim doli si nga vendimi i dënimit i miratuar nga Gjykata Penale, e përbërë 
nga juria dhe tre gjyqtarët profesionistë që nuk kishin marrë pjesë në diskutimet mbi 
çështjen  e fajit dhe nga gjykimi i Gjykatës së Kasacionit duke shpjeguar se si duhet 
kuptuar aktgjykimi mbi dënimin në lidhje me vendimin fajtor. Dhoma konsideroi kështu 
se parashtrueses së kërkesës i ishin ofruar masa të mjaftueshme mbrojtëse që i bënin asaj 
të kuptonte vendimin fajtor kundër saj dhe se për këtë arsye nuk kishte pasur shkelje të 
nenit 6 § 1 të Konventës.

B. Parashtresat e palëve para Dhomës së Madhe

1. Ankuesja
51. Pasi u referohet parimeve të vendosura në jurisprudencën e Gjykatës (Taxquet dhe 

Agnelet, cituar më lart), kërkuesja  u ankua për mungesën e arsyeve të dhëna në gjykimin 
e Gjykatës Penale  për gjetjen e saj të përgjegjësisë  penale dhe dënimin e saj.

52.  Ajo vuri në dukje se pesë pyetje ishin dërguar jurisë : katër të parat kishin të bënin 
me pesë vrasjet (pyetjet 1 dhe 3) dhe rrethanat rënduese të paramendimit (pyetjet 2 
dhe 4), ndërsa e pesta kishte përgjegjësinë penale. Mungesa e arsyeve ishte rezultat i 
përgjigjes së thjeshtë “po / jo” të jurisë për çështjen e përgjegjësisë së saj penale (me 
pasoja shumë serioze për të), pavarësisht nga konkluzioni unanim i ekspertëve se ajo 
nuk ishte përgjegjëse për krimin.

53.  Parashtruesja  parashtroi, së pari, se arsyet për një vendim duhej të jepeshin nga autoriteti 
që e kishte dhënë atë. Megjithatë, në rastin e saj, megjithëse vetëm juria kishte vendosur 
të gjente përgjegjësinë e saj penale, arsyet për atë vendim dolën nga vendimi i dënimit 
i miratuar nga Gjykata Penale  e përbërë nga juria dhe gjyqtarë profesionistë. Pasi as 
gjykatësit e Gjykatës Penale , as ato të Gjykatës së Kasacionit nuk kishin marrë pjesë në 
diskutimet mbi fajin e saj, fakti që ata kishin tentuar të shpjegonin vendimin e jurisë  i 
cili  ishte arbitrar.

54.  Për më tepër, përdorimi i arsyeve të dhëna për dënimin për të shpjeguar vendimin për 
përgjegjësinë penale - një çështje e veçantë me implikime shumë serioze - ishte në 
kundërshtim me kërkesën për një gjykim të drejtë. Duhej të ishin dhënë arsye specifike. 
Gjyqtarët e Gjykatës Penale  nuk ishin kompetent për të shpjeguar vendimin e jurisë 
lidhur me përgjegjësinë penale gjatë përcaktimit të dënimit. Ngjashëm, Gjykata e 
Kasacionit mund të vendoste vetëm në pikat e ligjit, pa shtuar aspekte të reja lidhur me 
vendimet që tashmë ishin marrë.

55.  Parashtruesja  pohoi se, për të kuptuar vendimin lidhur me përgjegjësinë penale - 
dhe, në rastin e saj të veçantë, vendimin për mosrespektimin e mendimeve unanime 
të ekspertëve - kërkohen arsye të duhura; mungesa e një shpjegimi nga juria ishte në 
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vetvete arbitrare. Për më tepër, edhe duke supozuar që juria nuk duhet të japë arsye për 
vendimet e saj dhe se vendimi duhet të kuptohet duke shqyrtuar procedurat në tërësi, 
arsyet e dhëna më pas nga gjykatat nuk ishin më të qarta. Vendimet e Gjykatës  Penale  
dhe të Gjykatës së Kasacionit kanë dhënë me të vërtetë arsye për dënimin, por nuk e 
kanë shpjeguar vendimin për mosrespektimin e konkluzioneve të ekspertëve dhe për të 
gjetur kërkuesen  penalisht përgjegjëse.

 56. Së fundi, kërkuesi pretendonte se arsyet duhej të jepeshin në kohën kur vendimi ishte 
marrë dhe jo në mënyrë retrospektive nga një gjykatë më e lartë. Ajo nuk kundërshtoi 
që një gjykatë më e lartë mund të interpretonte një vendim të gjykatës më të ulët, por 
vetëm me kusht që vetë gjykata më e ulët të kishte dhënë arsyet e veta, gjë që nuk ishte 
rasti këtu.

57.  Ankuesja  kërkoi që asaj t’i jepej një rigjykim.
2. Qeveria

58.  Qeveria, duke iu referuar gjykimit të Taxquet (përmendur më lart) për parimet e 
zbatueshme në procedurat gjyqësore në gjykatat penale të përbëra nga një juri, parashtroi 
së pari se ishte e qartë nga aktakuza se të gjitha hapat ishin ndërmarrë për të verifikuar 
koherencën e rrëfimit të aplikantes në lidhje me pesë vrasjet dhe tentimin për vetëvrasje. 
Ata iu referuan në veçanti raportit të 3 majit 2007 (shih paragrafin 25 më lart), në të cilin 
eksperti mjekësor i mjekësisë ligjore kishte vërejtur një numër aspektesh që e kishin 
shtyrë të largonte mundësinë e një akti spontan dhe të  favorizonte në vend idenë e një 
plani të paracaktuar . Qeveria parashtroi se ishte e qartë nga aktakuza se gjate gjykimeve 
gjyqësore gjyqtari hetues dhe hetuesit kishin kërkuar të kuptonin motivimin e ankueses  
dhe atë që e kishte shtyrë atë të kryejë vrasjet, duke pasur parasysh numrin e madh 
të dëshmitarëve të intervistuar dhe hapësirë   të konsiderueshme kushtuar gjetjeve të 
psikologëve dhe psikiatërve.

59.  Qeveria vërejti se aktakuza prej pesëdhjetë e një faqe ishte lexuar në fillim të gjykimit 
në Gjykatën Penale dhe se natyra e veprës penale që formonte bazën e akuzës dhe 
çdo rrethanë që mund të përkeqësonte ose zbuste dënimin ishte dëshmuar gjithashtu. 
Aplikantja  kishte pasur mundësinë të kundërshtonte  aktakuzën në fillim të seancës 
gjyqësore. Procedurat pasuese ishin përqendruar gjithashtu, në gjendjen mentale të 
kërkueses në kohën e ngjarjeve. Paraqitja e papritur e dy letrave në posedim të psikiatrit 
që kishte trajtuar ankuesen, e kishte nxitur Kryetarin e Gjykatës Penale që t’i kërkonte 
tre ekspertëve  të cilët kishin dorëzuar raportin e 30 tetorit 2007 për ta shqyrtuar atë 
përsëri dhe për të dhënë një mendim të arsyetuar nëse ajo kishte qenë në kontroll të 
veprimeve të saj në kohën e ndodhjes së ngjarjes. Sipas mendimit të vetë ekspertëve, 
çështja e përgjegjësisë penale ishte zakonisht çështja më e vështirë dhe e diskutueshme 
për shkak të natyrës “gjithçka ose asgjë” të përgjigjes që duhej dhënë, përveç faktit se 
mendimi i tyre pasqyronte  bindjen e tyre personale në vend sesa një të vërtetë absolute 
shkencore.

60.  Qeveria parashtroi se ankesa e vërtetë e ankueses ishte se Gjykata Penale nuk kishte 
dhënë arsye për mosmarrëveshje me gjetjen e njëzëshme të ekspertëve psikiatrik (në 
raportin e tyre të 14 dhjetorit 2008) se ajo kishte vuajtur nga një shqetësim i rëndë 
mendor duke e bërë atë të paaftë për të kontrolluar veprimet e saj në kohën e ndodhjes 
së ngjarjes. Megjithatë, ata pohuan se aktgjykimi i Gjykatës Penale, në fakt kishte 
konstatuar  mosmarrëveshje me gjetjet e ekspertëve.

61.  Ata më tej vunë në dukje se parashtruesja e kërkesës kishte pasur rastin të thërriste 
dëshmitarë dhe të bënte parashtresa që kundërshtonin dëshminë e dëgjuar, pavarësisht 
nga fakti që pyetjet për jurinë ishin lexuar dhe një kopje e tyre ishte dhënë për palët , të 
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cilët kishin treguar pajtimin e tyre me formulimin e propozuar.
62.  Qeveria parashtroi se kërkuesja  kishte qenë në gjendje të kuptonte vendimin dhe arsyet 

për dënimin e saj dhe se procedura e ndjekur kishte ofruar mbrojtje të mjaftueshme 
kundër arbitraritetit.

63. Ata sqaruan gjithashtu se rasti i tanishëm mund të dallohej nga raste të ngjashme në 
të cilat Gjykata kishte vendosur se procedimet në gjykatat para gjykatës së Dhomës së 
Madhe si në rastin Taxquet kishin ofruar shumë pak masa mbrojtëse lidhur me arsyet 
e dënimeve (Castellino kundër Belgjikës, nr. 504/08, 25 korrik 2013, Gybels kundër 
Belgjikës, nr. 43305/09, 18 nëntor 2014, Hechtermans kundër Belgjikës, nr. 56280/09, 18 
nëntor 2014, Khaledian kundër Belgjikës, nr. 42874/09, 18 nëntor 2014, Yimam kundër 
Belgjikës, nr. 39781/09, 18 nëntor 2014, Devriendt kundër Belgjikës, nr. 32001/07, 17 
shkurt 2015, Maillard kundër Belgjikës, nr 23530/08, 17 shkurt 2015, Kurt k. Belgjikë, 
nr. 17663/10, 17 shkurt 2015, dhe Magy kundër Belgjikës, nr. 43137/09, 24 shkurt 2015).

64.  Ata iu referuan në veçanti shpjegimeve të Dhomës lidhur me faktin se Gjykata e 
Kasacionit shpjegoi se si do të kuptohet gjykimi i dënimit në zbardhjen e tij mbi fajësinë 
e kërkuesit.

65.  Qeveria pranoi se as gjyqtarët që kishin justifikuar dënimin as gjyqtarët e Gjykatës së 
Kasacionit nuk ishin të pranishëm gjatë diskutimeve të jurisë dhe se këta gjyqtarë mund 
të dukeshin të pa pajisur në parim për të përkthyer ligjëratat e jurisë, “bindje personale” 
në arsyetim. Megjithatë, mbetet fakti se, ashtu si anëtarët e jurisë, tre gjyqtarët e Gjykatës 
Penale kishin dëgjuar dëshmitë e ekspertëve. Nuk ishte e vështirë të imagjinohet se 
analiza e paraqitur në raportin e ekspertëve të 30 tetorit 2007 kishte rrënjosur një bindje 
të vendosur tek anëtarët e jurisë dhe se mendjet e tyre ishin tashmë të vendosura për 
kohën kur ekspertët arritën në mënyrë unanime përfundimin e kundërt  në vitin 2008 
pasi u emërua nga Kryetari  i Gjykatës Penale  për tu paraqitur një raport i mëtejshëm. 
Aktgjykimi në këtë mënyrë pasqyronte bindjen personale të jurisë dhe obligimi për të 
dhënë arsye mund të përmbushej me mjete të tjera, sesa  në mënyrë eksplicite kërkon 
vendime të arsyetuara nga juria.

C. Vlerësimi i gjykatës

1. Parime të përgjithshme
66.  Gjykata rithekson që Konventa nuk u kërkon anëtarëve të jurisë të japin arsyet për 

vendimin e tyre dhe se Neni 6 nuk përjashton që një i pandehur të gjykohet nganjë 
juri e vendosur  por edhe kur arsyet nuk janë dhënë për aktgjykimin (shih Taxquet, 
cituar më lart, § 90). Mungesa e arsyeve në një gjykim, për shkak të faktit se fajësia e 
kërkuesit është përcaktuar nga juria e vendosur nuk është në vetvete në kundërshtim me 
Konventën (shih Saric kundër Danimarkës (vendim), nr. 31913/96, 2 Shkurt 1999, dhe 
Taxquet, cituar më lart, § 89).

67.  Megjithatë, për të përmbushur kërkesat e një gjykimi të drejtë, i akuzuari, dhe në të 
vërtetë publiku, duhet të jetë në gjendje të kuptojë vendimin që është dhënë; kjo është 
një mbrojtje jetike kundër arbitraritetit. Siç ka theksuar shpesh Gjykata, sundimi i 
ligjit dhe shmangia e pushtetit arbitrar janë parimet bazë të Konventës (shih Taxquet, 
përmendur më lart, § 90). Në sferën gjyqësore, këto parime shërbejnë për të nxitur 
besimin e publikut në një sistem gjyqësor objektiv dhe transparent, një nga themelet e 
një shoqërie demokratike (shih Suominen kundër Finlandës, nr. 37801/97, § 37, 1 korrik 
2003, Tatishvili v Rusia, nr.1509 / 02, § 58, GJEDNJ  2007-III, dhe Taxquet, cituar më 
lart).
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68.  Gjykata më tej përsërit se në rastin e gjykimit të gjykatave penale të përbëra nga një juri 
e vendosur, çdo veçori procedurale e veçantë duhet të përshtatet, duke parë që anëtarët 
e jurisë  zakonisht nuk janë të detyruar - ose nuk lejohen - të japin arsye  për bindjet e 
tyre personale (shih Taxquet, cituar më lart, § 92). Në këto rrethana, neni 6 kërkon një 
vlerësim nëse ekzistojnë masa mbrojtëse të mjaftueshme për të shmangur çdo rrezik të 
arbitraritetit dhe për të mundësuar që i akuzuari të kuptojë arsyet e dënimit të tij (ibid., 
§§ 90 dhe 92; shih gjithashtu Judge k. Mbretërisë së Bashkuar (vendim) nr. 35863/10, 
8 shkurt 2011, Shala kundër Norvegjisë (vendim), nr 1195/10, 10 korrik 2012, dhe 
Agnelet, cituar më lart). Masat mbrojtëse të tilla procedurale mund të përfshijnë, për 
shembull, drejtimet ose udhëzimet e dhëna nga kryetari i kolegjit për anëtarët e jurisë 
për çështjet ligjore që dalin ose për provat e paraqitura, dhe pyetjet e sakta dhe të qarta 
të jurisë nga gjyqtari, duke formuar një kornizë në të cilën aktgjykimi bazohet dhe 
kompenson mjaftueshëm faktin se nuk jepen arsye për përgjigjet e jurisë (shih Papon 
kundër Francës (vendimi), nr. 54210/00, GJEDNJ  2001-XII, shih gjithashtu Taxquet, 
cituar më lart). Së fundi, duhet t’i kushtohet vëmendje të gjitha rrugëve të apelimit të 
hapura për të akuzuarit.

69.  Duke parë se pajtueshmëria me kërkesat e një gjykimi të drejtë duhet të vlerësohet në 
bazë të procedurës në tërësi dhe në kontekstin specifik të sistemit ligjor në fjalë, detyra e 
Gjykatës në shqyrtimin e mungesës së aktgjykimit të arsyetuar është të përcaktojë nëse, 
në dritën e të gjitha rrethanave të rastit, procedurat siguruan mbrojtje të mjaftueshme 
kundër arbitraritetit dhe bënë të mundur që i akuzuari të kuptonte përse ai u gjet fajtor 
(shih Taxquet, cituar më lart, § 93). Duke vepruar kështu, duhet të ketë parasysh se është 
përballë dënimeve më të rënda që respekti për të drejtën për një gjykim të drejtë duhet të 
sigurohet në shkallën më të lartë të mundshme nga shoqëritë demokratike (shih Salduz 
kundër Turqisë [GC] 36391/02, § 54, GJEDNJ 2008; dhe Taxquet, cituar më lart, § 93).

70. Në aktgjykimin Taxquet (përmendur më lart), që kishte të bënte me një aplikues i cili ishte 
gjykuar së bashku me shtatë të pandehur nga Gjykata Penale, Gjykata shqyrtoi ndikimin 
e kombinuar të aktakuzës dhe pyetjet që ju bënë jurisë. Ajo vuri në dukje se megjithëse 
aktakuza, e cila u lexua në fillim të gjykimit, tregoi natyrën e veprës penale dhe rrethanat 
që përcaktonte dënimin, si dhe përmbante  një rend kronologjik të masave hetimore 
dhe deklaratave të dhëna në prova, nuk ka specifikuar “cilat sende të provave mund të 
përdorë kundër [kërkuesit]” prokuroria në veçanti. Mbi të gjitha, Gjykata vërejti se në 
praktikë aktakuza ishte e “efektit të kufizuar” pasi ishte ngritur “para vetë gjykimit, e 
cila duhet të shërbejë si bazë për bindjen personale të jurisë” (ibid., § 95).

71.  Pyetjet e vendosura në çështjen Taxquet - një total prej tridhjetë e dy pyetje  për tetë të 
pandehur, nga të cilat vetëm katër i përkisnin Z. Taxquet - ishin përpiluar në mënyrë të 
përmbledhur dhe identike për të gjithë të pandehurit, duke mos iu referuar “rrethanave 
të sakta dhe specifike që mund t’i kishin  mundësuar kërkuesit të kuptonte përse u gjet 
fajtor “, ndryshe nga rasti i Papon, në të cilin Gjykata e Penale  kishte referuar përgjigjet 
e jurisë në secilën nga 768 pyetjet e paraqitura nga kryetari i gjykatës (ibid., § 96) .

72.  Nga gjykimi i Taxquet mund të nxirret përfundimi se duhet të jetë e mundur të konstatohet 
nga një ekzaminim i kombinuar i aktakuzës dhe pyetjeve të jurisë, cilat nga çështjet e 
provave dhe rrethanat faktike të diskutuara në gjykim, në fund të fundit, i shkaktuan 
jurisë përgjigje pozitive të pyetjeve në lidhje me të akuzuarit, në mënyrë që të jenë në 
gjendje: të bëjnë dallimin midis të bashkëpandehurve; të kuptonin pse  ishte ngritur 
një akuzë e caktuar në vend të një tjetre; të përcaktojë se pse juria kishte arritur në 
përfundimin se disa të bashkëpandehur  mbanin më pak përgjegjësi, duke marrë kështu 
një dënim më të vogël; dhe të dallonin faktorët rëndues që ishin marrë parasysh (ibid., § 
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97). Me fjalë të tjera, pyetjet duhet të jenë të sakta dhe të përshtatura për secilin individ.
73.  Gjykata më vonë ka gjetur një shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës në një numër rastesh 

lidhur me Francën (shih Agnelet, cituar më lart, Fraumens kundër Francës, nr.30010 / 
10, 10 janar 2013, dhe Oulahcene k. Francë, nr. 44446/10, 10 janar 2013) dhe Belgjikë 
(shih paragrafin 63 më lart), dy vende që kanë ngjashmëri në procedurën para gjykatave 
penale.

74.  Për më tepër, nuk ka konstatuar asnjë shkelje të nenit 6 të Konventës, ku kërkuesve u 
është ofruar mbrojtje e mjaftueshme që u mundëson atyre të kuptojnë aktgjykimin fajtor 
kundër tyre. Raste të tilla lidhen në mënyrë të veçantë me rrethanat në të cilat aplikantët 
kishin nevojë për të kuptuar arsyet për marrjen e një vendimi më të rëndë në apel se 
sa një bashkë-i pandehur, në kundërshtim me vendimin e dhënë nga gjykata e shkallës 
së pare penale  (shih Voica kundër Francës, nr.60995 / 09, 10 janar 2013), mungesa e 
diferencimit ndërmjet ( Shih Legillon kundër Francës, nr. 53406/10, 10 janar 2013), 
ose arsyet e dënimit kur i pandehuri e kishte mohuar  shkeljen (shih Judge (vendimin), 
përmendur më lart, dhe Bodein kundër Francës, nr 40014/10, 13 nëntor 2014 ).
2. Aplikimi i këtyre parimeve në rastin aktual

75. Gjykata vëren në fillim se ndërsa çështja në fjalë ka të bëjë me arsyet pse kërkuesja 
është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen me paramendim të qëllimshme  të 
pesë fëmijëve të saj, pyetja para gjykatës nuk ka të bëjë as me faktin nëse dhe si këto 
akte janë kryer - të dy çështjet të cilat janë vërtetuar dhe pranuar nga kërkuesja - ose 
për karakterizimin e ligjit të veprës penale ose ashpërsinë e dënimit. Çështja që duhet të 
përcaktohet në rastin në fjalë është nëse aplikuesi është i aftë të kuptojë arsyet pse juria 
gjeti se ajo ishte përgjegjëse për veprimet e saj në kohën kur ndodhi ngjarja, pavarësisht 
gjetjeve unanime e të  kundërta të arritura nga psikiatër   ekspertë, të cilët paraqitën 
raportin e tyre të ri  në fund të gjykimit në Gjykatën Penale  (shih paragrafin 32 më lart). 

76.  Gjykata vëren se në fillim të gjykimit aktakuza është lexuar në tërësi dhe natyra e 
veprës penale që formon bazën e akuzës dhe çdo rrethanë që mund të përkeqësonte 
ose zbuste dënimin ishin gjithashtu të treguara. Rasti kundër paditëses ishte atëherë 
subjekt i argumentit kundërshtues, çdo provë u shqyrtua  dhe e  pandehura, e ndihmuar 
nga avokati, duke pati mundësinë të thërrasë dëshmitarët dhe t’i përgjigjet dëshmisë së 
dëgjuar. Pyetjet e bëra nga kryetari për dymbëdhjetë anëtarë të jurisë në fund të seancës 
dhjetë ditore u lexuan dhe palëve iu dha një kopje.

77.  Sa i përket efektit të kombinuar të aktakuzës dhe pyetjeve të jurisë në rastin në fjalë, 
Gjykata vëren së pari se aktakuza, e cila shkonte deri në pesëdhjetë e një faqe, dha një 
rrëfim për rendin e saktë të ngjarjeve, hapat e marra  dhe dëshmitë e fituara gjatë hetimit, 
si dhe raportet mjeko-ligjore; një pjesë e konsiderueshme e saj u përqendrua gjithashtu 
në historinë personale dhe në jetën familjare të kërkueses, si dhe motivet dhe arsyet 
që e nxitën atë për të kryer vrasjet, veçanërisht në dritën e vlerësimeve të ekspertëve 
të gjendjes së saj psikologjike dhe mendore (shih paragrafin 29 më lart) . Megjithatë, 
ai vëren se aktakuza kishte efekt të kufizuar për të ndihmuar në kuptimin e vendimit 
që duhet të merrej nga juria, pasi ajo ishte parashtruar para seancës gjyqësore, e cila 
përbën pjesën vendimtare të procedurës në Gjykatën Penale  (shih Taxquet, cituar më 
lart, § 95 dhe Agnelet, përmendur më lart, § 65). Për më tepër, sa i përket gjetjeve të 
fakteve të paraqitura në aktakuzë dhe vlerës së tyre në ndihmën për të kuptuar vendimin, 
Gjykata nuk mund të spekulojë nëse gjetjet e tilla kanë ndikuar në vendimmarrjen dhe 
vendimin përfundimisht të arritur nga juria (shih, në veçanti, Agnelet, cituar më lart, 
Voica, përmendur më lart, § 49 dhe Legillon, cituar më lart, § 61). Dispozitat e nenit 6 
kërkojnë në veçanti një kuptim jo të arsyeve që nxitën organet hetuese gjyqësore që të 
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dërgonin çështjen për gjykim në Gjykatën Penale , por arsyet që bindën anëtarët e jurisë, 
pas seancës gjyqësore në të cilën ata kishin qenë të pranishëm, për të marrë vendimin e 
tyre për çështjen e fajit.

78.  Sa u përket pesë pyetjeve të paraqitura në jurinë e çështjes në fjalë, ajo iu përgjigj dy të 
parave  në favor dhe të pestën në të kundërtën. Pyetja e parë ishte pyetja kryesore lidhur 
me fajësinë e aplikantes , e dyta kishte të bënte me rrethanën rënduese të paramendimit 
dhe e pesta - në kundërshtim me atë që parashtruesi ka pohuar  (shih paragrafin 52 më 
lart) - lidhur me gjendjen aktuale mendore; pyetjet e tjera ishin shtesë  dhe në fund të 
fundit nuk kishin ndonjë qëllim.

79.  Gjykata vëren, së pari, se avokati për ankuesen  nuk ka ngritur asnjë kundërshtim për 
të mësuar mbi pyetjet e kryetarit të jurisë, duke kërkuar që të mos i ndryshojë ato dhe 
as të propozojë të tjera . Për më tepër, pasi  pyetja e parë kishte të bënte me fajësinë 
e aplikantes, një përgjigje pozitive domosdoshmërisht nënkuptonte se juria gjeti se 
ajo ishte përgjegjëse për veprimet e saj në kohën kur kishte ndodhur ngjarja.. Prandaj, 
aplikantja nuk mund të pohojë se nuk ishte në gjendje të kuptonte pozitën e jurisë për 
këtë çështje.

80.  Padyshim, juria nuk dha ndonjë arsye për gjetjen e saj në lidhje me këtë, dhe kjo ishte 
objekt i ankesës së aplikantes. Gjykata, megjithatë, përsërit se pajtueshmëria me kërkesat 
e një gjykimi të drejtë duhet të vlerësohet në bazë të procedurës në tërësi duke shqyrtuar 
nëse, në dritën e të gjitha rrethanave të rastit, procedura e ndjekur bëri të mundur që i 
akuzuari  të kuptoj pse ai ose ajo u gjetën fajtorë (shih Taxquet, cituar më lart, § 93). 
Një ekzaminim i tillë në rastin në fjalë mund të zbulojë një numër faktorësh që duhet të 
kishin hequr dyshimet në pjesën e kërkueses lidhur me dënimin e dhënë nga anëtarët e 
jurisë lidhur me përgjegjësinë e saj penale në kohën e ngjarjeve. Gjykata vëren se nga 
faza e saj paraprake, hetimi u përqendrua në historinë personale, karakterin dhe gjendjen 
psikologjike të kërkueses  në kohën e vrasjeve, siç tregohet nga aktakuza, një pjesë 
thelbësore e të cilave iu kushtua këtyre çështjeve. Për më tepër, jo vetëm që ekzistonte 
një gjyq kundërshtues, me të pandehurën  dhe mbrojtësin e saj të pranishëm, por mbi 
të gjitha, shfaqja e provave të reja, përkatësisht letrat e shfaqura nga psikiatri personal i 
ankueses, e bën kryetarin e seancës  të urdhëronte një vlerësim të mëtejshëm psikiatrik 
(shih paragrafin 31 më lart). Ekspertët psikiatër pas kësaj ndryshuan mendimin e tyre dhe 
u kthyen për të paraqitur gjetjet e tyre të reja (shih paragrafët 32 dhe 33 më lart). Është 
e qartë se, derisa dëgjimi gjyqësor gjithmonë përbën pjesën vendimtare të procedurës në 
Gjykatën Penale, në çështjen në fjalë çështja e përgjegjësisë penale e aplikantit ishte me 
të vërtetë një fokus qendror i dëgjimit.

81.  Gjykata më tej vëren se, aktgjykimi i dënimit i miratuar nga Gjykata Penale, e përbërë 
nga dymbëdhjetë anëtarë të jurisë së bashku me tre gjyqtarë profesionistë, gjithashtu 
përfshin arsyetimin që mund të ndihmojë  aplikuesen  për të kuptuar se pse juria ka  
gjetur  përgjegjësinë penale tek ajo. Kështu, duke vënë në dukje problemet psikologjike 
të aplikantes dhe faktorët e mundshëm që e bënin atë të vepronte siç bëri, Gjykata 
Penale  në mënyrë eksplicite përmendi të dyja vendosmëritë e saj për të kryer vrasjet 
dhe mënyrën e gjakftohtësisë në të cilën ajo i kishte kryer (shih paragrafin 36 më lart ); 
Ky ishte një përfundim logjik në pikëpamje të përgjigjeve të jurisë për pyetjet. Gjykata 
e Kasacionit, për më tepër, nuk e interpretoi aktgjykimin e dënimit në ndonjë mënyrë 
tjetër, pasi që konstatoi se shqyrtimi i mënyrës së ftohtë të kërkueses dhe vendosmëria e 
saj për të kryer krimet e saj kishte përbërë arsyetimin e Gjykatës Penale  për të gjetur se 
ajo kishte qenë përgjegjëse penalisht në kohën e ngjarjeve (shih paragrafin 39 më lart).

82. Sipas mendimit të Gjykatës, fakti që aktgjykimi i dënimit ishte hartuar nga gjyqtarë 
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profesionistë, të cilët nuk kishin marrë pjesë në diskutimet mbi çështjen e fajit, nuk mund 
të vënë në pikëpyetje vlerën dhe ndikimin e shpjegimeve që i janë dhënë parashtrueses 
së kërkesës. Gjykata vëren së pari, se këto shpjegime janë dhënë pa vonesë, në fund 
të seancës së gjykimit penal, pasi që aktgjykimi i dënimit ishte dorëzuar më 19 
dhjetor 2008. Më tej vë në dukje se ndonëse gjyqtarët profesionistë hartuan zyrtarisht 
aktgjykimin në fjalë, ata ishin në gjendje të merrnin vërejtjet e dymbëdhjetë anëtarëve 
të jurisë, të cilët në fakt u ulën pranë tyre në shqyrtimin e dënimit dhe emrat e të cilëve 
u paraqiten në vendim. Së fundmi, gjyqtarët profesionistë ishin të pranishëm në të gjithë 
seancën gjyqësore dhe prandaj duhet të ishin në gjendje t’i vendosnin këto vërejtje në 
kontekstin e tyre të duhur.

83.  Vetë fakti mbetet se ankuesja e ka kritikuar mungesën e shpjegimeve specifike për 
dallimin e opinionit të jurisë, e cila e ka gjetur penalisht përgjegjëse dhe tre ekspertët 
psikiatrikë, të cilët në raportin e tyre të fundit kishin shprehur mendimin e tyre unanim 
se kërkuesja  ka “ vuajtur në kohën e ngjarjeve nga një shqetësim i rëndë mendor, duke 
e bërë atë të paaftë për të kontrolluar veprimet e saj”. Megjithatë, Gjykata përsërit se të 
dyja pranueshmëria e provave dhe vlerësimi i saj janë kryesisht një çështje e rregullimit 
nga e drejta kombëtare dhe se si rregull i përgjithshëm është që gjykatat kombëtare 
të vlerësojnë provat para tyre. Detyra e Gjykatës është të sigurojë respektimin e 
angazhimeve të ndërmarra nga Palët Kontraktuese në Konventë. Në veçanti, funksioni 
i saj, nuk është të merret me gabimet e fakteve ose të ligjit që pretendohet se janë kryer 
nga një gjykatë kombëtare përveç dhe për aq sa ato mund të kenë shkelur të drejtat dhe 
liritë e mbrojtura nga Konventa, por më mirë të konstatojë procedurat në tërësi, (shih, 
ndër shumë rasteve të tjera, Schenk k. Zvicër, 12 korrik 1998, § 46, Seria A nr. 140, 
Bernard k. Francës, 23 prill 1998, § 37, Raportet e Aktgjykimeve dhe Vendimeve 1998-
II dhe Bochan k. Ukrainës (nr.2), nr. 22251/08, ECHR 2015). Përveç faktit se ekspertët 
vetë e zbehën ndikimin e gjetjeve të tyre duke deklaruar se përgjigjet e tyre pasqyruan 
bindjen e tyre personale duke pranuar se “[ato] janë vetëm një mendim i informuar dhe 
jo një e vërtetë absolute shkencore” (shih paragrafin 32 më lart ), Gjykata tashmë ka 
gjetur se deklaratat e bëra nga ekspertët psikiatër në Gjykatën Penale përbëjnë vetëm një 
pjesë të provave të paraqitura jurisë (shih Bernard, cituar më lart, § 40). Rrjedhimisht, 
fakti që juria nuk tregoi arsyet që e shtynë atë të përshtatë një pikëpamje në kundërshtim 
me raportin përfundimtar të ekspertëve psikiatrik në favor të aplikantit, nuk ishte në 
gjendje ta pengonte atë nga të kuptuarit, siç u përmend më lart, vendimin për të gjetur 
atë  penalisht përgjegjëse.

84.  Në përfundim, duke pasur parasysh të gjitha këto rrethana, Gjykata konsideron se 
parashtrueses së kërkesës u ishin ofruar masa të mjaftueshme mbrojtëse që i mundësonin 
asaj të kuptonte vendimin fajtore kundër saj.

85.  Prandaj nuk ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA

Vendos, me dhjetë vota në shtatë, se nuk ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës.
Bërë në gjuhën angleze dhe në frëngjisht, dhe u mbajt në një seancë dëgjimore në 

Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 29 nëntor 2016.

Françoise Elens-Passos      Guido Raimondi
Zëvendëskancelar              Kryetar
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Në pajtim me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
mendimi individual i gjyqtarëve Raimondi, Lazarova Trajkovska, Laffranque, Sicilianos, 
Lubarda, Grozev et Harutyunyan i është bashkëngjitur këtij aktgjykimi.

G.R.
F.E.P.

OPINIONI I PËRBASHKËT I GJYQTARËVE RAIMONDI, LAZAROVA 
TRAJKOVSKA, LAFFRANQUE, SICILIANOS, LUBARDA, GROZEV DHE 

HARUTYUNYAN
(Përkthim )

1.  Fatkeqësisht nuk jemi në gjendje të pajtohemi me përfundimin e shumicës se nuk ka pasur 
shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës, duke pasur parasysh në veçanti pozitën e miratuar 
nga Gjykata në vendimin  Taxquet kundër Belgjikës (GC) Nr. 926/05, GJEDNJ 2010) 
dhe rrethanave të rastit në fjalë. Përkundrazi, ne konsiderojmë se kriteret e vendosura 
nga Gjykata në Taxquet dhe të shikuara në dritën e jurisprudencës së mëvonshme nuk 
janë respektuar në rastin aktual.

2.  Duhet të theksohet në fillim se sundimi i ligjit dhe shmangia e pushtetit arbitrar janë 
parimet bazë të Konventës (shih rastet e tjera, Roche kundër Mbretërisë së Bashkuar 
[GC], nr. 32555/96, § 116 , GJEDNJ 2005 -X, dhe Taxquet, përmendur më lart, § 90). Në 
sferën gjyqësore, këto parime shërbejnë për të nxitur besimin e publikut në një sistem 
gjyqësor objektiv dhe transparent, një nga themelet e një shoqërie demokratike (shih 
Taxquet, ibid.). 

3.  Sundimi i ligjit, i cili është një nga parimet themelore të një shoqërie demokratike dhe 
është e natyrshme në të gjitha nenet e Konventës (shih Amuur kundër Francës, 25 
qershor 1996, § 50, Raportet e Aktgjykimeve dhe Vendimeve 1996-III ), gjen shprehjen 
e saj thelbësore në Nenin 6 të Konventës (shih Stran Greek Refineries dhe  Stratis 
Andreadis  kundër Greqisë, 9 dhjetor 1994, § 46, Seria A nr.301-B).

4.  Prandaj, e drejta për një seancë të drejtë duhet të interpretohet në dritën e Preambulës së 
Konventës, e cila deklaron se sundimi i ligjit është pjesë e trashëgimisë së përbashkët 
të Shteteve Kontraktuese (shih Brumărescu kundër Rumanisë [GC] Nr. 28342/95, § 
61,GJEDNJ 1999-VII).

5.  Në rastin në fjalë, ne konsiderojmë që kërkueses nuk i është siguruar mbrojtje e 
mjaftueshme për një gjykim të drejtë duke respektuar parimin e sundimit të ligjit dhe, 
më konkretisht, se mosdhënia e arsyeve për vendimin e jurisë për fajësinë e saj dhe  
përgjegjësia e saj penale  nuk i plotësonte kërkesat e përcaktuara në vendimin e Taxquet 
dhe kështu përbënte një shkelje të nenit 6 të Konventës.
1. Parimet e vendosura në gjykimin e Taxquet

6.  Në Taxquet (përmendur më lart, §§ 83-84) Dhoma e Madhe vuri në dukje se institucioni 
i jurisë ekzistonte në forma të ndryshme në Evropë dhe theksoi se nuk mund të vihej në 
pikëpyetje. Disa Palë të Larta Kontraktuese ndërhynë në këtë rast, për më tepër, duke 
parashtruar argumente në mbrojtje të sistemeve të tyre kombëtare (Franca, Irlanda dhe 
Mbretëria e Bashkuar).

7.  Gjykimi i Taxquet tregon se ndërkohë që “çdo tipar procedural i veçantë duhet të 
vendoset” në sistemet me juri “Neni 6 kërkon një vlerësim nëse ekzistojnë masa të 
mjaftueshme mbrojtëse për të shmangur çdo rrezik të arbitraritetit dhe për të mundësuar 
që i akuzuari të kuptojë arsyet për dënimin e tij “(ibid., §§ 90-92).
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8.  Dhoma e Madhe dha shembuj të masave mbrojtëse procedurale. Masat mbrojtëse të 
tilla mund të përfshijnë, për shembull, drejtimet ose udhëzimet e ofruara nga gjykatësit 
kryesues për anëtarët e jurisë për çështjet ligjore që dalin ose për provat e paraqitura, dhe 
pyetje të sakta dhe të qarta të jurisë nga gjyqtari, duke formuar një kornizë mbi të cilën 
është vendosur aktgjykimi i bazuar ose duke kompensuar në mënyrë të mjaftueshme 
faktin se nuk jepen arsye për përgjigjet e jurisë (ibid., § 92, shih gjithashtu Papon kundër 
Francës (vendim), nr 54210/00, GJEDNJ 2001-XII). Së fundi, duhet t’i kushtohet 
vëmendje të gjitha rrugëve të apelimit të hapura për të akuzuarit.

9.  Duke zbatuar këto parime në rrethanat e rastit Taxquet, Gjykata gjeti se as aktakuza 
(vlera e të cilave në ndihmën e “mirëkuptimit” ishte “e kufizuar”) as pyetjet nuk i ishin 
vënë jurisë (tridhjetë e dy pyetje për shtatë të pandehur, katër nga të cilët e bën vetë  
aplikuesin dhe nuk “iu  referuan ndonjë rrethane të saktë dhe specifike”) përmbante 
informata të mjaftueshme për rolin e kërkuesit në kryerjen e veprave penale për të cilat 
ishte akuzuar. Ai bëri një dallim midis çështjes para saj dhe çështjes Papon kundër 
Francës (përmendur më lart), në të cilën Gjykata Penale kishte referuar përgjigjet e 
jurisë në secilën nga 768 pyetjet e paraqitura nga kryetari  i gjykatës (shih Taxquet, § 
96). Përveç kësaj, Gjykata vërente se sistemi belg nuk prodhoj asnjë dispozitë për një 
ankesë të zakonshme kundër aktgjykimeve të Gjykatës Penale.

10.  Aktgjykimi i Taxquet në këtë mënyrë përcakton qartë nevojën për të kuptuar arsyet që 
kanë bërë që organet hetuese gjyqësore të dërgojnë çështjen në gjykim në Gjykatën 
Penale , arsyet që bënë bindjen e anëtarëve të Gjykatës Penale, pas seancës gjyqësore në 
të cilën ata kishin qenë të pranishëm, për të arritur vendimin e tyre për çështjet e fajit, 
përgjegjësisë penale dhe dënimin përkatës.

11.  Kjo ide u ripohua rastin  në Agnelet kundër Francës (nr 61198/08, 10 janar 2013), si 
dhe në katër vendime  të tjera të dorëzuara në  të njëjtën ditë në rastet që kanë të bëjnë 
me Francën (Oulahcene, Fraumens, Legillon dhe Voica kundër Francës, 44446/10, 
30010/10, 53406/10 dhe 60995/09 respektivisht, më 10 janar 2013) dhe në vendimet  
e mëpasshme lidhur me Belgjikën (Castellino kundër Belgjikës, nr.504   / 08, 25 korrik 
2013, Gybels kundër Belgjikës, 43305/09, 18 nëntor 2014, Hechtermans kundër 
Belgjikës, nr 56280/09, 18 nëntor 2014, Khaledian kundër Belgjikës, nr 42874/09, 18 
nëntor 2014, Yimam kundër Belgjikës, nr. 39781/09 , 18 nëntor 2014, Devriendt kundër 
Belgjikës, nr. 32001/07, 17 shkurt 2015, Maillard kundër Belgjikës, nr. 23530/08, 17 
shkurt 2015; Kurt kundër Belgjikës, nr. 17663/10, 17 Shkurt 2015;dhe Magy kundër 
Belgjikës, nr. 43137/09, 24 shkurt 2015).
2. Zbatimi i këtyre parimeve në rastin aktual

12.  Në rastin në fjalë, duhet të theksohet se vendimi thekson rëndësinë e aktakuzës, e cila 
i dha një shpjegim, që shkonte në pesëdhjetë e një faqe, të ngjarjeve, hapave të marra 
dhe provave të fituara gjatë hetimit, raporteve të mjekësisë ligjore dhe kështu me radhë 
(shih paragrafët 29 dhe 76-77 të vendimit). Megjithatë, duhet theksuar se, siç pranon 
shumica, “aktakuza kishte efekt të kufizuar për të ndihmuar në kuptimin e vendimit që 
do të merrej nga juria, pasi ajo ishte parashtruar para dëgjimit gjyqësor, i cili përbën 
pjesën vendimtare të procedurave në Gjykatën Penale shih paragrafin 77 të vendimit).

13.  Kjo është veçanërisht e rëndësishme pasi raportet mjeko-ligjore të përmendura në 
aktakuzë ishin ato të prodhuara para gjyqit. Vlerësimi i ekspertëve që u urdhërua gjatë 
gjykimit nga vetë Kryetari i Gjykatës Penale në bazë të provave të reja - përkatësisht 
dy letra nga aplikantja  të zbuluar gjatë gjykimit nga psikiatri i saj personal - nuk ishte 
përfshirë në aktakuzë sipas përkufizimit. Megjithatë, pikërisht ky raport, i paraqitur nga 
tre psikiatër më 14 dhjetor 2008, që ishte vendimtare për rastin aktual, duke qenë se 
ishte unanim dhe diametralisht i kundërt me raportet e mëparshme. Ne do të theksonim 
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se raporti i ri i ekspertëve arriti në përfundimin se kërkuesi “vuante në kohën e ngjarjeve 
nga një shqetësim i rëndë mendor duke e bërë atë të paaftë për të kontrolluar veprimet 
e saj dhe [në kohën e këtij vlerësimi të ri] vuante nga një shqetësim i rëndë mendor që 
shkakton trajtim afatgjatë “. Rrjedhimisht, duke parë se aktakuza në asnjë mënyrë nuk 
e pasqyron këtë kthesë spektakolare, ajo ishte e një vlere shumë të kufizuar dhe në të 
vërtetë e kufizuar si e tillë në ndihmën për të kuptuar arsyet që mbështesin vendimin e 
ardhshëm të jurisë. 

14.  Pesë pyetjet e paraqitura në juri, për më tepër, u formuluan shkurtimisht dhe nuk bënë 
asnjë aluzion ndaj rrethanave specifike, në përputhje me konstatimet e Gjykatës në rastin  
Taxquet dhe rastet e tjera të përmendura më lart lidhur me gjykimet e gjykatave penale  
të vendosura me një juri të ulur  (shih në veçanti vendimet  në lidhje me Belgjikën 
përmendur në paragrafin 10 më lart). Këto pyetje ishin të një natyre disi të standardizuar, 
duke mos iu referuar “rrethanave të sakta dhe specifike” (për të marrë hua frazën e 
përdorur në Taxquet). Çështjet kyçe, të parat dhe të pestat, u formuluan si më poshtë:

“A është e akuzuara  Geneviève Lhermitte, e pranishme  para kësaj gjykate, fajtore  
për të vrarë me dashje dhe me qëllim [YM], [N.M], [My.M.], [Mi.M.] dhe [Me.M.] në 
Nivelles më 28 shkurt 2007? “

“A është vërtetuar se e  akuzuara  Geneviève Lhermitte, e paraqitur para kësaj 
gjykate, po vuan ose nga një çrregullim mendor ose nga një shqetësim apo mangësi e 
rëndë mendore, duke e bërë atë të paaftë për të kontrolluar veprimet e saj?”

15.  Vetëm juria shqyrtoi këto pyetje dhe përgjigjja e saj duhej të kufizohej në “po” ose “jo”, 
në përputhje me ligjin belg që ishte në fuqi në atë kohë. Përgjigjet e tilla, megjithatë, 
nuk përbëjnë një arsyetim të duhur. Shikuar në veçim, ato nuk i lejonin aplikantes “të 
kuptonte  arsyet për dënimin e saj”, brenda kuptimit të gjykimit të Taxquet. 

16.  E njëjta vlen edhe për efektin e kombinuar të aktakuzës dhe pyetjes së parë dhe të pestë. 
Padyshim, çështja e fajësisë dhe e përgjegjësisë penale e aplikantes , dhe në këtë mënyrë 
nëse ishte e aftë të përgjigjej për veprimet e saj para një gjykate penale, ishte siç vuri në 
dukje Qeveria, një shqetësim kryesor i gjyqtarit hetues dhe hetuesve. Megjithatë, është 
e rëndësishme të kihet parasysh se ndërsa dy ekspertët e psikologjisë kishin gjetur se 
kërkuesja nuk kishte  përgjegjësi penale  (shih paragrafin 26 të vendimit ), paneli i tre 
ekspertëve psikiatër kishte  arritur në fillim përfundimin e kundërt (shih paragrafin 27 ).

17.  Shfaqja e provave të reja gjatë gjykimit në Gjykatën Penale, domethënë letrat e zbuluara 
nga psikiatri personal i aplikantes, bënë që kryetari i gjykatës të urdhërojë një shqyrtim 
të ri të gjendjes së kërkueses  nga ana e panelit të njëjtë të psikiatërve. Kjo shërben 
për të konfirmuar se ndërsa seanca gjyqësore padyshim që përbën pjesën vendimtare 
të procedurës penale, në rastin konkret çështja e fajësisë dhe përgjegjësisë penale të 
kërkueses ishte një fokus qendror i gjykimit. Rrjedhimisht, kthimi i kryer nga të njëjtët 
ekspertë gjatë gjykimit, pas zbulimit të provave të reja, në gjetjen e faktit se ankuesja  nuk 
ishte përgjegjëse  penalisht në kohën e ngjarjeve (dhe, si pasojë, pikëpamja unanimtare 
e përbashkët e të gjithë ekspertëve  në këtë pikë) ishte padyshim një aspekt themelor i 
gjykimit.

18.  Prandaj, duke pasur parasysh rëndësinë e çështjes së përgjegjësisë penale në rrethanat e 
rastit, ne konsiderojmë se parashtruesja e kërkesës kishte të drejtë të priste një shpjegim 
në lidhje me arsyet  që e kishin shtyrë jurinë të shpërfillte gjetjet unanime të ekspertëve, 
duke i përfshirë ato të urdhëruara dhe të paraqitura  gjatë gjykimit. Megjithatë, siç e 
pranoj dhe  vetë Qeveria, nuk është e vështirë të imagjinohet se analiza e paraqitur në 
raportin e ekspertëve të 30 tetorit 2007 kishte futur një bindje të vendosur në anëtarët 
e jurisë dhe se mendjet e tyre tashmë ishin të vendosura  nga koha kur ekspertët arritën 
njëzëri në përfundimin e kundërt në vitin 2008, pasi u emëruan nga Kryetari i Gjykatës 
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Penale  për të paraqitur një raport të mëtejshëm “(shih paragrafin 65 të aktgjykimit, 
theksim i shtuar).

19.  Sipas mendimit tonë, ndërsa jep një shpjegim të mundshëm për qëndrimin e anëtarëve 
të jurisë, ky vëzhgim shumë i sinqertë nga ana e Qeverisë duhet të përbëjë në vetvete 
një faktor të rëndësishëm, nëse jo vendimtar në gjetjen e një shkelje të nenit 6 në rastin 
aktual. “Të imagjinohet” është pothuajse e kundërta e “arsyeve të shtetit” dhe “të 
kuptuarit”. Për më tepër, Qeveria pranoi në mënyrë eksplicite se anëtarët e jurisë kishin 
formuar mendimin e tyre para dorëzimit të raportit të ri të ekspertëve dhe se raporti nuk 
kishte ndikim në vendimin e tyre. Me fjalë të tjera, sipas Qeverisë, një pjesë thelbësore e 
provave është injoruar  para se të shpërfilleshin , me sa duket për asnjë arsye të veçantë. 
Në rrethana të tilla, është e vështirë të shihet se si mund të flasim për masa mbrojtëse 
procedurale që i mundësojnë të akuzuarës të kuptoj  arsyet për bindjen e saj.

20.  Për më tepër, sa i përket sqarimeve që thuhet se janë dhënë nga Gjykata Penale  (me 
anëtarët e jurisë duke u bashkuar me këtë rast nga tre gjyqtarë) dhe më pas nga Gjykata 
e Kasacionit, ne ndajmë mendimin e shprehur nga gjyqtarët Sajo, Keller dhe Kjølbro, 
të cilët i janë bashkangjitur vendimit të Dhomës. Është e vështirë të pranosh që 
arsyet mund të ofrohen jo nga ata gjyqtarë apo anëtarë të jurisë që marrin vendimin, 
por nga persona të tjerë që nuk kanë marrë pjesë në diskutime mbi çështjen në fjalë. 
Sidoqoftë, procesi i dënimit nuk ishte rast për t’u marrë me çështjen e ndarjes së fajit 
dhe përgjegjësisë penale. Sa i përket Gjykatës së Kasacionit, ndërsa ajo gjykatë mund të 
shpjegojë arsyetimin e miratuar nga një gjykatë më e ulët duke trajtuar pikat e ligjit - një 
detyrë e qartë brenda juridiksionit të saj - nuk mund ta bëjë këtë kur arsyetimi thjesht 
nuk ekziston, siç është rasti në fjalë, sidomos pasi në këtë rast pyetja vendimtare ishte 
thjesht faktike dhe jo ligjore. Në mënyrë të ngjashme, nuk mund të pranojmë që një 
gjykatë supreme mund të zërë vendin e gjykatave më të ulëta duke deklaruar arsyet për 
vendimin e tyre: një praktikë e tillë do të rrezikonte të shfaqet arbitrare.
3. Ndryshimet legjislative dhe praktika gjyqësore pas gjykimit të vendimit Taxquet

21.  Vendimi Taxquet pati një ndikim të konsiderueshëm jo vetëm në Belgjikë, por edhe në 
vende të tjera, veçanërisht në Francë. Është me rëndësi që Ligji nr. 2011-939 i datës 10 
gusht 2011, ndër të tjera, paraqiti një nen të ri 365-1 në Kodin e Procedurës Penale të 
Francës, duke lexuar si vijon:

Neni 365-1
“Kryetari ose njëri prej gjyqtarëve të tjerë të caktuar nga ai do të nxjerrë arsyet për 

vendimin.
Në rast të një dënimi, arsyetimi do të përbëhet nga një deklaratë për pikat kryesore 

të provave kundër të pandehurit, i cili bindi gjykatën kompetente në lidhje me secilën 
nga akuzat kundër tij. Kjo ka të bëjë me provat e shqyrtuara gjatë diskutimeve të kryera 
nga gjykata dhe juria në pajtim me nenin 356, përpara votimit të pyetjeve.

Arsyet duhet të përcaktohen në një dokument të bashkangjitur në fletën e pyetjeve 
të njohura si ‘deklarata e arsyeve të formës’, e cila nënshkruhet në përputhje me nenin 
364.

Aty ku kompleksiteti i veçantë i rastit, për shkak të numrit të të pandehurve apo 
të veprave penale me të cilat ato ngarkohen, e bën të pamundur hartimin e arsyetimit 
menjëherë, do të hartohet, shtohet në dosjen e çështjes dhe i ngarkohet regjistrit të 
gjykatës penale  jo më vonë se tre ditë pas dorëzimit të vendimit”.

22. Në rastin  Agnelet (përmendur më lart, § 34) Gjykata, duke gjetur shkelje të nenit 6 § 
1 të Konventës në lidhje me procedurat e kryera para miratimit të ligjit të vitit 2011, 
përmendi tekstin e plotë të nenit të ri 365- 1 të Kodit të Procedurës Penale. Për më tepër, 
në të njëjtin vendim dhe në katër vendime të  tjera të dorëzuara në të njëjtën ditë në rastet 
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kundër Francës (Oulahcene, Fraumens, Legillon dhe Voica kundër Francës, të gjitha 
të cituara më sipër), si dhe në rastin  Bodein kundër Francës (nr.40414 / 10, 13 nëntor 
2014), Gjykata përfshiu një paragraf të njëjtë në fund të vlerësimit të saj dhe menjëherë 
para gjetjes së saj lidhur me shkeljen e pretenduar të nenit 6 § 1, duke lexuar si vijon:

“Së fundi, Gjykata merr parasysh reformën e zbatuar që nga koha e ngjarjeve, pas 
miratimit të Ligjit nr. 2011-939 të datës 10 gusht 2011, i cili ndër të tjera ka paraqitur një 
nen të ri 365-1 në Kodin e Procedurës Penale, me kusht që arsyet për vendimin e gjykatës 
penale  tani duhet të përcaktohen me një ‘ paraqitje të arsyeve të formës’ të bashkangjitur 
në fletën e pyetjeve. Në rast të një dënimi, Ligji kërkon që arsyetimet t’i referohen 
provave të shqyrtuara në rrjedhën e shqyrtimit, të cilat bindën gjykatës kompetente 
në lidhje me secilën nga akuzat e ngritura kundër të akuzuarit. Sipas pikëpamjes së 
Gjykatës, kjo reformë duket, në frontin e saj, që të forcojë ndjeshëm masat mbrojtëse 
kundër arbitraritetit dhe të ndihmojë të akuzuarit të kuptojnë pse ata janë dënuar, duke 
përmbushur kështu kërkesat e nenit 6 § 1 të Konventës. “(shih Agnelet, Cituar më lart, § 
72, Oulahcene, cituar më lart, § 56, Fraumens, cituar më lart, § 51, Legillon, cituar më 
lart, § 68, Voica, cituar më lart, § 54, dhe Bodein, , cituar më lart, § 43)

23.  Në vendimin më të fundit në Matis kundër Francës  nr. 43699/13, 6 tetor 2015) Gjykata 
dha vendimin e saj të parë mbi procedurën penale në të cilën ishte hartuar një “ një 
formë deklarimi të arsyeve” është hartuar dhe i bashkëngjitet dosjes së çështjes. Gjetjet 
në këtë rast tregojnë se një deklaratë faktike e arsyeve, sado e shkurtër (në këtë rast, 
duke u përpiluar vetëm një faqe me një seri pikash në të ), është në gjendje të përmbushë 
kërkesat e nenit 6 të Konventës.

24.  Në Belgjikë, gjykimi i Taxquet ka çuar në zhvillime të ngjashme. Në një vendim të datës 
19 maj 2009, Gjykata e Kasacionit u largua nga pozita e saj e mëparshme dhe për herë të 
parë anuloi vendimin e gjykatës me arsyetimin se nuk shprehte arsyet pse ankuesi ishte 
shpallur fajtor për vrasje ose pse pohimi i tij për faktorin lehtësues të provokimit nuk 
ishte pranuar (Gjykata e Kasacionit, 19 maj 2009, Pasicrisie belge (pas.), 2009, nr 330). 
Ajo ka vendosur  po kështu edhe në disa raste të mëvonshme në të cilat është ngritur një 
ankesë e ngjashme (shih, ndër të tjera, Gjykata e Kasacionit, 10 qershor 2009, Pas, 2009, 
nr. 392 dhe Gjykata e Kasacionit, 17 nëntor 2009, Pas. , 2009, numër 673, të dy cituar 
në vendimin  Magy, përmendur më lart, § 18).

25.  Menjëherë pas kësaj, u miratua Ligji për Gjykatat Penale  i datës 21 dhjetor 2009, që 
hyri  në fuqi më 21 janar 2010; Ky ligj siguroi në veçanti që pas marrjes së vendimit 
të jurisë për fajësinë, gjyqtarët profesionistë duhej të tërhiqeshin së bashku me jurinë 
për të formuluar arsyet kryesore për vendimin e jurisë, të përfshihen në një “vendim të 
arsyetuar” (shih paragrafin 42 të aktgjykimit në rastin konkret). Një ligj i ri i 5 shkurtit 
të vitit  2016, i cili hyri në fuqi më 29 shkurt 2016, shënoi një hap tjetër. Trupi i përbërë 
nga gjyqtarët profesionistë dhe juria tani diskuton për çështjen e fajit. Anëtarët e jurisë 
vetëm votojnë për çështjen e fajit duke iu përgjigjur “po” ose “jo” pyetjeve të tyre, dhe 
trupi i përbërë atëherë formulon arsyet kryesore për vendimin e jurisë. Këto janë të 
përfshira në një gjykim të arsyetuar (shih dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës 
Penale të përmendura në paragrafin 43 të aktgjykimit).

26.  Këto zhvillime të rëndësishme legjislative tregohen shkurtimisht në pjesën “Faktet” e 
vendimit (shih paragrafët 42-43). Sipas mendimit tonë, ato do të kishin qenë të vlefshme 
gjithashtu në vlerësimin e Gjykatës për meritat e rastit, në përputhje me qasjen e marrë 
në të gjitha vendimet e përmendura më sipër lidhur me Francën. Këto reforma në ligjin 
belg paraqiten, në fytyrë, për të forcuar ndjeshëm masat mbrojtëse kundër arbitraritetit 
dhe për të ndihmuar të akuzuarit të kuptojnë se përse ishin dënuar, duke përmbushur 
kështu kërkesat e nenit 6 § 1 të Konventës.
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA JERONOVIČS KUNDËR  LETONISË

(Aplikimi nr. 44898/10)

VENDIM

STRASBOURG

5 Korrik 2016

Ky vendim është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit editorial.
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Në rastin e Jeronovičs kundër Letonisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut e ulur si një Dhomë e Madhe e përbërë nga:
Guido Raimondi,       Kryetar,
Işıl Karakaş,
Josep Casadevall,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Mark Villiger,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Kristina Pardalos,
Paulo Pinto de Albuquerque,
André Potocki,
Paul Mahoney,
Aleš Pejçal,
Johannes Silvis,
Krzysztof Ëojtyczek,
Jon Fridrik Kjølbro,       gjyqtarë,
Jautrīte Briede,       gjyqtare ad hoc,
dhe Lawrence Early,       Këshilltar juridik,
Pasi shqyrtoi privatisht më 1 korrik 2015 dhe 9 maj 2016,
Dorëzon vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e përmendur më lart:

PROCEDURA

1.  Rasti ka origjinën në një kërkesë (numër 44898/10) kundër Republikës së Letonisë, të 
paraqitur pranë Gjykatës në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave 
dhe Lirive Themelore të Njeriut (“Konventa”) nga një shtetas letonez,  Z. Viktors 
Jeronovičs (“aplikanti”), më 26 korrik 2010.

2.  Aplikanti, i cili ishte pajisur me ndihmë juridike, përfaqësohej nga  Znj. I. Nikuļceva, 
avokate që ushtronte veprimtari në Riga. Qeveria Letoneze  (“Qeveria”) u përfaqësua 
nga Agjentja e tyre, Znj. K. Līce, nga Ministria e Punëve të Jashtme.

3.  Aplikanti në veçanti pretendonte se refuzimi i prokurorit publik për të rihapur dy grupet 
e procedimeve penale të mbuluara nga deklarata e njëanshme e Qeverisë e bërë në 
aplikimin e tij të mëparshëm, nr.547/02, e kishte privuar atë nga mjetet juridike efektive 
në lidhje me pretendimet e tij sipas neneve 3 dhe 13 të Konventës. 

4.  Aplikimi i është ndarë Seksionit të Dytë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i Rregullores së 
Gjykatës).

Më 9 tetor 2012, një Dhomë e atij Seksioni e përbërë nga Danutė Jočienè, Kryetar, 
Ineta Ziemele, Dragoljub Popović, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, Paulo Pinto de 
Albuquerque dhe Helen Keller, gjyqtarë dhe Stanley Naismith, Regjistrues Seksioni, 
shqyrtuan çështjen. Dhoma, me shumicë votash, vendosi të njoftojë Qeverinë e paditur 
për ankesat sipas neneve 3 dhe 13 të Konventës lidhur me mungesën e një hetimi efektiv 
mbi keqtrajtimin e kërkuesit dhe mungesën e një mjeti efektiv në lidhje me këtë  dhe 
deklaroi pjesën e mbetur të kërkesës si të papranueshme.

5.  Pas një ndryshimi në përbërjen e Seksioneve të Gjykatës (rregulli 25 § 1 i Rregullores 
së Gjykatës), rasti u caktua në Seksionin e katërt të ri të përbërë (Rregulli 52 § 1 i 
Rregullores së Gjykatës).
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Më 3 shkurt 2015, një Dhomë e atij Seksionie e përbërë nga Guido Raimondi, 
Kryetar, Päivi Hirvelä, George Nicolaou, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, Paul 
Mahoney dhe Krzysztof Wojtyczek, gjyqtarë dhe Françoise Elens-Passos, Regjistruese 
Seksioni refuzoj juridikisht në favor të Dhomës së Madhe, asnjëra nga palët nuk 
kundërshtoi  heqjen dorë (neni 30 i Konventës dhe rregulli 72).

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua sipas dispozitave të nenit 26 §§ 4 dhe 5 
të Konventës dhe rregullit 24 të Rregullores së Gjykatës. Gjyqtarja  Ineta Ziemele, 
gjyqtarja e zgjedhur në lidhje me Letoninë, pasi u tërhoq më 31 dhjetor 2014, Kryetari i 
Dhomës së Madhe emëroi Znj. Jautrīte Briede më 31 mars 2015 për t’u ulur si gjykatëse 
ad hoc (Neni 26 § 4 i Konventës dhe rregulli 29 § 1).

Më 9 maj 2016, Jon Fridrik Kjølbro, gjyqtar zëvendësues, zëvendësoi Dean 
Spielmann, i cili nuk ishte në gjendje të merrte pjesë në shqyrtimin e mëtejshëm të 
çështjes (Rregulli 24 § 3).

7.  Aplikuesi dhe Qeveria secili paraqitën një memorial për pranueshmërinë dhe 
bazueshmërinë e kërkesës.

8.  Përveç kësaj, komentet e palëve të treta u pranuan nga Fondacioni i Helsinkit për të 
Drejtat e Njeriut, një organizatë joqeveritare e themeluar  në Varshavë, Poloni, e cila iu 
dha leje për të ndërhyrë në procedurën me shkrim (neni 36 § 2 i Konventës dhe Rregulli 
44 § 3 i Rregullores së Gjykatës).

9.  Një dëgjim u zhvillua në publik në Ndërtesën  e  të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 1 
korrik 2015 (Rregulli 59 § 3).

Aty u paraqit para Gjykatës:

(a) për Qeverinë
ZNJ. K. LĪCE,       Agjent,
ZNJ.R. RŪSE,      Këshilltare,
Z. A. MICKEVIČS,      Këshilltar;

(b) për aplikantin
ZNJ. I. NIKULCEVA,      Avokate.

Gjykata dëgjoi adresat nga Znj. Liksi dhe Znj. Nikuļceva.

FAKTET

1.RRETHANAT E RASTIT

10.  Ankuesi ka lindur në vitin 1962 dhe vuan dënimin  në burgun Daugavpils.

A. Sfondi faktik

11.  Më 25 prill 1998, kërkuesi dhe një tjetër individ, A. Vovruško, u arrestuan nga policia 
me dyshimin se kishin kryer, ndër të tjera, sulm të rënd ndaj P.M.

12.  Procedimet penale kanë iniciuar në lidhje me këtë, gjatë së cilës kërkuesi dhe i bashkë-
pandehuri  i tij deklaruan  pafajësinë e tyre.

13.  Më 27 shtator 2000, ankuesi dhe i bashkëpandehuri i tij u shpallën fajtorë për akuzat dhe 
u dënuan me nëntë dhe dymbëdhjetë vjet burgim përkatësisht nga Gjykata Rajonale e 
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Rigës.
14.  Parashtruesi i kërkesës ka parashtruar ankesë në pikat e ligjit dhe kërkoi pa sukses për të 

marrë pjesë në seancën dëgjimore për ankesën e tij pranë  Gjykatës së  Lartë .
15.  Pas pyetjes së tij në stacionin policor pas arrestimit të tij, kërkuesi u ankua në zyrën e 

prokurorit publik se ai ishte keqtrajtuar nga oficerët e policisë të cilët kishin tentuar të 
merrnin një rrëfim prej tij (për detaje në lidhje me pretendimet e ngjashme të  keqtrajtimit  
të bërë nga bashkë-i pandehuri i aplikantit, shih Vovruško kundër Letonisë, nr. 11065/02, 
11 dhjetor 2012).

16.  Si rezultat i kësaj, kundër punonjësve të policisë janë iniciuar procedime penale ( rasti nr. 
50207598) për shpërdorim të pushtetit zyrtar. Më 19 mars 2001 këto procedura penale 
u ndërprenë nga hetuesi i stacionit të policisë së Rigës (Rīgas rajona policijas pārvalde) 
për shkak të provave të pamjaftueshme. Hetuesi zbuloi, ndër të tjera, se pretendimet e 
aplikantit ishin jo koherente dhe arriti në përfundimin se lëndimet “e lehta” që ai kishte 
pësuar mund të ishin shkaktuar gjatë arrestimit të tij.

B. Kërkesa nr. 547/02 dhe vendimi  i Gjykatës së datës 10 shkurt 2009

17.  Më 8 tetor 2001, ankuesi paraqiti një kërkesë (nr.547/02) në Gjykatë. Ai pretendoi 
një shkelje të nenit 3 të Konventës, duke u ankuar se i ishte nënshtruar keqtrajtimit 
gjatë hetimit paraprak dhe mungesës së një hetimi efektiv të këtyre pretendimeve. Ai 
gjithashtu pretendoi shkelje të nenit 3 (kushtet e paraburgimit pas dënimit të tij), neni 5 § 
3 (kohëzgjatja e paraburgimit), neni 5 § 5 (mungesa e kompensimit), neni 6 § 1 (refuzimi 
i dhënies së lejes për të marrë  pjesë në seancën e Gjykatës së Lartë dhe kohëzgjatjen e 
përgjithshme të procedurës penale) dhe nenin 6 § 1 të marrë në lidhje me nenet 13 dhe 
14 të Konventës (mungesa e ndihmës juridike). Ai paraqiti një ankesë tjetër në bazë të 
nenit 6 § 1 duke pretenduar se procedimet penale të cilat kishin rezultuar në dënimin 
e tij ishin të padrejta pasi që rrëfimi i tij ishte marrë prej tij si rezultat i keqtrajtimit në 
kundërshtim me nenin 3.

18.  Më 22 shkurt 2007, Qeverisë iu dha njoftim për ankesat e aplikuesit lidhur me, ndër të 
tjera, keqtrajtimin e tij dhe mungesën e një hetimi efektiv në pretendimet e tij në lidhje 
me këtë.

19.  Më 30 prill 2008, Qeveria paraqiti deklaratën e njëanshme si në vijim:
“Qeveria e Republikës së Letonisë (në tekstin e mëtejmë - Qeveria) e përfaqësuar 

nga agjentja e  tyre Inga Reine pranon se trajtimi fizik i viktimës Viktor  Jeronoviçs 
(në tekstin e mëtejmë- kërkuesi) nga ana e punonjësve të policisë, si dhe efektiviteti 
i hetimit, ankesat e aplikantit përkatës, qasja në ndihmë juridike dhe mjetet juridike 
efektive për të aplikuar për kompensimin e dëmeve, kohëzgjatja e procedurave penale 
[kundër aplikantit], si dhe mungesa e mjeteve juridike efektive nuk i plotësuan standardet 
e përcaktuara në nenin 3, Neni [5 § 5], Neni [6 § 1], Neni 13 dhe Neni 14 i Konventës 
për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (në tekstin e mëtejmë- 
Konventa). Duke qenë të vetëdijshëm për këtë, Qeveria merr përsipër të miratojë të 
gjitha masat e nevojshme për të shmangur shkeljet e ngjashme në të ardhmen, si dhe për 
të ofruar një mjet efektiv.

Duke marrë parasysh se palët nuk kanë arritur marrëveshje miqësore në këtë rast, 
Qeveria deklaron se ato ofrojnë një pagë  ex gratia ndaj kompensimit të aplikantit në vlerë 
prej 4,500 EURO ([rreth] 3,163 LVL], duke qenë se kjo shumë është shumë botërore dhe 
mbulon çdo dëm material dhe jofinanciar së bashku me kostot dhe shpenzimet e bëra, 
pa ndonjë taksë që mund të jetë e aplikueshme, me qëllim të ndërprerjes së procedurave 



960

në pritje përpara Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut( më poshtë - Gjykata) në 
çështjen [e] Jeronovičs kundër Letonisë (kërkesa nr.547 / 02).
...

Kjo pagesë do të përbëjë zgjidhjen përfundimtare të rastit. “
20.  Më 10 shkurt 2009, Dhoma e Seksionit të Tretë të Gjykatës, në të cilën ishte caktuar 

çështja, miratoi një vendim në të cilin, ndër të tjera, mori parasysh kushtet e deklaratës 
së Qeverisë dhe, në bazë të nenit 37 § 1 të Konventës, hodhi poshtë ankesat e përmendura 
në deklaratën e njëanshme. Pikat përkatëse të vendimit lexojnë si vijon: 
“48. Gjykata vëren në fillim se palët nuk kanë arritur marrëveshje mbi kushtet e një 

zgjidhjeje miqësore të çështjes. Megjithatë, ajo përsërit se duhet të bëhet një 
dallim midis, në njërën anë, deklaratave të bëra në kontekstin e negociatave 
strikte të zgjidhjes miqësore dhe nga ana tjetër, deklaratave të njëanshme, të tilla 
si ato në fjalë, të bëra nga një Qeverisje e anketuar publike dhe kundërthënëse 
përpara Gjykatës. Në pajtim me nenin 38 § 2 të Konventës dhe Rregullën 62 § 2 të 
Rregullores së Gjykatës, Gjykata do të vazhdojë në bazë të deklaratës së njëanshme 
të Qeverisë dhe vërejtjet e palëve të parashtruara jashtë kornizës së negociatave 
për zgjidhje miqësore dhe do të shpërfilli deklaratat e palëve të bëra në kontekstin 
e shqyrtimit të mundësive për një zgjidhje miqësore të çështjes dhe arsyeve pse 
palët nuk ishin në gjendje të bien dakord mbi kushtet e një zgjidhjeje miqësore 
(shih Tahsin Acar kundër Turqisë (kundërshtim paraprak) [ GC], nr .26307/95, § 
74, GJEDNJ 2003-VI).

49.  Gjykata i referohet më tej nenit 37 § 1 të Konventës, pjesët përkatëse të të cilave 
parashikojnë:

‘1.  Gjykata në çdo fazë të procedurës mund të vendosë për të hequr  një kërkesë nga 
lista e saj e rasteve kur rrethanat çojnë në përfundimin se

...
(c) për çfarëdo arsye tjetër të vendosur nga Gjykata, nuk është më e justifikueshme 

të vazhdohet shqyrtimi i kërkesës.
Megjithatë, Gjykata do të vazhdojë shqyrtimin e kërkesës nëse kërkon respektimin  

e të drejtave të njeriut siç përcaktohet në Konventë dhe Protokollet e saj. “
50.  Gjykata rithekson që në rrethana të caktuara mund të jetë e përshtatshme të hiqet  

një kërkesë nga lista sipas nenit 37 § 1 (c) të Konventës në bazë të një deklarate të 
njëanshme  nga Qeveria e paditur edhe pse kërkuesi dëshiron ekzaminimin e  rastit që 
të vazhdohet. Në çdo rast, janë rrethanat specifike të rastit që do të përcaktojnë nëse 
deklarata e njëanshme ofron një bazë të mjaftueshme për të gjetur se respektimi i të 
drejtave të njeriut siç përcaktohet në Konventë nuk kërkon që Gjykata të vazhdojë 
shqyrtimin e çështjes (shih Tahsin Acar  cituar më lart, § 75, shih gjithashtu, për 
shembull, Van Houten kundër Holandës (nxjerr jashtë liste ), nr. 25149/03, § 33, 
GJEDNJ 2005 -IX, Bashkimi Suedez i Punëtorëve të Transportit kundër Suedisë 
(nxjerrë jashtë liste ) nr. 53507/99, § 24, 18 korrik 2006, Kalanyos dhe të tjerët 
kundër Rumanisë, nr.57884 / 00, § 25, 26 prill 2007, Kladivík dhe Kašiar kundër 
Sllovakisë (vendim ) (jashtë liste ), nr. 41484/04, 28 gusht 2007, Sulëińska kundër 
Polonisë (vendim) (jashtë liste ), nr. 28953/03, 18 shtator 2007, Stark dhe të tjerët 
kundër Finlandës (nxjerr jashtë liste ), nr. 39559/02, § 23, 9 tetor 2007, Feldhaus 
kundër Gjermanisë (vendim) (nxjerr jashtë liste ), nr. 10583/02, 13 maj 2008, dhe 
Kapitonovs kundër Letonisë (vendim) (dalja jashtë liste ), nr.16999/02, 24 Qershor 
2008).

...
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52.  Sa i përket keqtrajtimit ndaj të cilit paditësi thuhet se është nënshtruar arrestit  
policor dhe efektivitetit të hetimeve të kryera, edhe pse Gjykata deri më tani nuk ka 
gjetur shkelje të nenit 3 nga ana e policisë letoneze në atë kontekst të veçantë, (Shih, 
midis shumë autoriteteve të tjera, Selmouni kundër Francës [GC], nr 25803/94, §§ 
95-106, GJEDNJ 1999 V; Dikme kundër Turqisë 20869/92, §§ 73-104, GJEDNJ 
2000 VIII, dhe Karaduman dhe të tjerët kundër Turqisë, nr.8810 / 03, §§ 64-82, 17 
qershor 2008). E njëjta gjë vlen edhe për parimet që rregullojnë dhënien e ndihmës 
juridike si një komponent i së drejtës për qasje në gjykatë (shih, për shembull, 
Aerts kundër Belgjikës, 30 korrik 1998, §§ 59-60, Raportet e Aktgjykimeve dhe 
Vendimeve 1998-V; P., C. dhe S. kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 56547/00, 
§§ 88-91,GJEDNJ 2002- VI, Bertuzzi kundër Francës, nr 36378/97, §§ 23-32 , 
GJEDNJ 2003-III, dhe Staroszczyk kundër Polonisë, nr. 59519/00, §§ 127-129, 22 
mars 2007).

53.  Në deklaratën e tyre në rastin aktual, Qeveria ka pranuar se trajtimi në të cilin 
kërkuesi ishte nënshtruar nga punonjësit e policisë gjatë kohës së ndalimit policor, 
mënyra në të cilën janë kryer hetimet në lidhje me këtë, trajtimi i kërkesave të 
aplikantit për kompensim dhe në veçanti refuzimin e kërkesave të tij për ndihmë 
juridike për të pasur qasje në procedurën e kompensimit, si dhe kohëzgjatjen 
e procedurës penale kundër tij, ka shkelur nenet 3, 5 § 5, 6 § 1, 13 dhe 14 Të 
Konventës. Ata kanë ofruar që ti  paguajnë ankuesin 4.500 euro në kompensim dhe 
të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar shkelje të ngjashme 
në të ardhmen.

54.  Duke pasur parasysh natyrën e ndërmarrjeve të përfshira në deklaratën e Qeverisë, 
Gjykata konsideron se nuk është më e justifikueshme të vazhdohet shqyrtimi 
i ankesave në fjalë. Ky vendim nuk paragjykon mundësinë e aplikantit për të 
ushtruar ndonjë mjet tjetër në dispozicion për të marrë dëmshpërblim. E njëjta 
vlen edhe për ankesën në bazë të nenit 2 të Protokollit nr. 7, i cili është substancial 
në kundërshtim me nenin 6 § 1 të Konventës lidhur me kohëzgjatjen e procedurës 
penale në fjalë (paragrafi 38 me gjobë). Gjykata është gjithashtu e bindur se 
respektimi i të drejtave të njeriut siç përcaktohet në Konventë dhe Protokollet e saj 
nuk e kërkon atë të vazhdojë shqyrtimin e kësaj pjese të kërkesës (Neni 37 § 1 në 
gjobë).

55.  Rrjedhimisht, rasti duhet të hiqet nga lista për sa i përket ankesave të përmendura 
në paragrafët 28, 37 dhe 38 të këtij vendimi. “

21.  Në të njëjtin vendim, Gjykata e deklaroi të pranueshme ankesat lidhur me kushtet e 
paraburgimit të kërkuesit (neni 3) dhe refuzimin e dhënies së lejes për të marrë pjesë në 
seancën e Gjykatës së  Lartë (neni 6) dhe hoqi dorë nga të gjitha ankesat e tjera, ankesa 
se procedura penale ka qenë e padrejtë për shkak të pranimit të provave të fituara me 
detyrim (neni 6). Në pikën e fundit, Gjykata konstatoi si më poshtë:
“39.  Duke u bazuar në nenet 6 §§ 1 dhe 2, 7 dhe 14 të Konventës, kërkuesi u ankua për 

padrejtësinë e përgjithshme të dënimit të tij për grabitjen e armatosur që pretendohet 
se është kryer në prill 1998. Ai pohoi në lidhje me këtë se ishte marrë një rrëfim 
prej tij nën presion dhe se gjykatat kishin refuzuar disa kërkesa të bëra prej tij për 
një konfrontim. Së fundi, kërkuesi pretendoi se ai ishte dënuar vetëm për shkak të 
origjinës së tij etnike dhe sociale dhe dënimeve të tij të mëparshme.

...
84.  Gjykata, duke pasur parasysh të gjitha provat në posedim të saj dhe për aq sa ka 

juridiksion të shqyrtojë pretendimet e bëra, nuk gjen ndonjë paraqitje të shkeljes së të 
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drejtave dhe lirive të garantuara nga dispozitat mbi të cilat mbështetet .Veçanërisht, 
ajo përsërit se nuk është funksioni i saj të merret me gabimet e fakteve apo të ligjit 
të pretenduara të kryera nga një gjykatë kombëtare nëse dhe për aq sa ato mund të 
kenë shkelur të drejtat dhe liritë e mbrojtura nga Konventa, gjë që nuk është rasti 
këtu (Shih, midis shumë autoriteteve të tjera, Khan kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
nr.35394 / 97, § 34,GJEDNJ 2000- V).

85.  Nga kjo rrjedh se këto ankesa janë qartazi të pabazuara dhe duhet të refuzohen 
sipas nenit 35 §§ 3 dhe 4 të Konventës. “

22.  Më 1 dhjetor 2009 Gjykata miratoi një vendim - Jeronovičs kundër Letonisë (nr.547 / 
02) - gjetjen e një shkelje të nenit 3 të Konventës (kushtet e paraburgimit) dhe nenin 6 
§ 1 (refuzimi për të dhënë leje për të marrë pjesë në  seancën e Gjykatës së Lartë ) dhe 
dhënien e 5.000 Eurove  në kompensim për dëmin jomaterial të pësuar për shkak të 
shkeljes së Nenit 3.

C. Procedimet pasuese para autoriteteve të Letonisë për rihapjen e procedurës 
penale

23.  Më 11 tetor 2010, aplikanti kërkoi nga zyra e prokurorit publik të rihapte procedurën 
penale në të cilën ai ishte dënuar (shih paragrafin 13 më lart), si dhe procedurat lidhur 
me keqtrajtimin e pretenduar të tij nga zyrtarët e policisë (shih paragrafin 16 më lart) . 
Ai mbështetej në kushtet e deklaratës së njëanshme të Qeverisë së 30 prillit 2008 dhe në 
nenet 655 (3), 656 (3) dhe 657 të Ligjit të Procedurës Penale (shih paragrafët 28 deri 31 
më poshtë).

24.  Më 17 nëntor 2010, një prokuror i caktuar pranë  Gjykatës  Rajonale të Rigës hodhi 
poshtë kërkesën e kërkuesit, duke gjetur se asnjë nga arsyet për rihapjen e procedurës 
penale të parashtruara në nenin 655 (2) të Ligjit të Procedurës Penale nuk zbatohej. 
Prokurori gjithashtu gjeti si më poshtë:

“... Rasti i Jeronoviçs kundër Letonisë (nr. 547/02) përmban deklaratën e njëanshme 
të Qeverisë, konkluzionet e të cilës  janë të zbatueshme vetëm për rrethanat dhe ngjarjet 
e shqyrtuara brenda fushëveprimit të atij rasti. Nga gjykimi i 1 dhjetorit 2009 i miratuar 
nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut nuk mund të përfundohet se Gjykata 
shqyrtoi dhe vlerësoi çdo veprimtari të kryer nga zyrtarët e zbatimit të ligjit gjatë hetimit 
paraprak në procedurën penale.

 ... Prandaj, Konkluzionet e arritura në vendimin  [e Gjykatës] të 1 dhjetorit 2009 
dhe deklarata  e njëanshme e  Qeverisë e  30 prillit 2008 nuk mund të zbatohen ose 
lidhen me procedurën penale ... “

25.  Në ankesën e parashtruar më 9 dhjetor 2010, kërkuesi përsëriti se kishte bazë ligjore 
për rihapjen e procedurës penale në lidhje me keqtrajtimin e tij, për faktin se deklarata 
e njëanshme e Qeverisë kishte pranuar shprehimisht shkeljen e nenit 3 të Konventa, 
një rrethanë që e kishte shtyrë Gjykatën të nxirrte jashtë liste atë ankesë. Ai më tej 
argumentoi se në atë kohë çështja e tij penale u shqyrtua nga gjykatat vendase, autoritetet 
gjyqësore nuk kishin qenë në dijeni se hetimi në pretendimet e tij për keqtrajtim ishte në 
kundërshtim me nenin 3.

26.  Në një vendim të formës së prerë të datës 20 dhjetor 2010, një prokuror i rangut më të 
lartë mbështeti vendimin e 17 nëntorit 2010. Prokurori vuri në dukje se sipas nenit 655 
(2) të Ligjit të Procedurës Penale, vetëm procedurat penale që kishin përfunduar me një 
gjykatë të vlefshme gjykimi ose vendimi mund të rihapen, dhe vetëm nëse baza për të 
kërkuar rihapjen e tillë ishte midis atyre të renditura në atë dispozitë. Prokurori më tej 
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ka gjetur si më poshtë:
“Duke shqyrtuar sa më sipër, konstatoj se konkluzioni i prokurores  në vendimin 

e saj të datës 17 nëntor 2010 është i vlefshëm dhe i bazuar, në mënyrë që kërkesa juaj e 
datës 11 tetor 2010, duke kërkuar rihapjen e procedurës penale në çështjet  nr. 06725198 
dhe 50207598 në bazë të rrethanave të reja nuk përputhet me asnjë nga kushtet e 
parashikuara nga neni 655 (2) i Ligjit të Procedurës Penale, i cili mund të shërbejë si 
bazë për rihapjen e procedurës penale të lartpërmendur. Prokurorja  nuk ka vërtetuar 
ekzistencën e këtyre kushteve gjatë shqyrtimit të kërkesës suaj, prandaj e konsideroj të 
arsyeshme vendimin e saj për të refuzuar rihapjen e procedurës penale në çështjet nr. 
06725198 dhe 50207598 në bazë të rrethanave të reja të zbuluara.

Siç është përmendur tashmë, Ligji i Procedurës Penale përshkruan në detaje të 
gjitha rrethanat që do të njihen si të reja të zbuluara dhe në bazë të të cilave mund të 
rihapen procedurat penale që përfundojnë në një vendim gjyqësor të vlefshëm. Ligji i 
Procedurave  Penale nuk bën ndonjë dispozitë për këto rrethana që të zgjerohet. Gjatë 
shqyrtimit të ankesës suaj nuk gjeta ndonjë prej rrethanave të reja të përshkruara sipas 
nenit 655 (2) të Ligjit të Procedurave  Penale. Po ashtu, nuk gjeta asnjë mendim nga një 
autoritet gjyqësor ndërkombëtar në lidhje me vendimin e gjykatës letoneze në rastin nr. 
50207598 dhe duke gjetur se aktgjykimi i Divizionit Penal të Gjykatës Rajonale të Rigës, 
i cili hyri në fuqi më 27 shtator 2000, nuk ishte në përputhje me ligjet dhe rregulloret 
ndërkombëtare të detyrueshme për Letoninë. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 
nuk shprehte një mendim të tillë në aktgjykimin e saj të 1 dhjetorit 2009 ose në vendimin 
e 10 shkurtit 2009 në të cilin gjykata ndërkombëtare shqyrtoi kërkesën tuaj. Do të doja 
të theksoja se, në kundërshtim me pretendimet tuaja, Gjykata Evropiane e të Drejtave të 
Njeriut në vendimin e saj të 10 shkurtit 2009 deklaroi se në miratimin e vendimit të saj 
lidhur me trajtimin çnjerëzor nga ana e punonjësve të policisë gjatë hetimit penal nuk 
kishte gjetur ndonjë shkelje të ligjeve ose rregulloreve ndërkombëtare.

Në kërkesën tuaj ju theksuat se procedura penale në çështjet nr. 06725198 dhe 
50207598 duhet të rihapen në lidhje me deklaratën e njëanshme të Qeverisë së Republikës 
së Letonisë të përmendur nga Agjenti i Qeverisë së Republikës së Letonisë më 30 
prill 2008, në të cilën Qeveria e Republikës së Letonisë njohu se trajtimi fizik i Viktor 
Jeronovičs nga Oficerët e policisë, efektiviteti i hetimit në ankesat e ankuesit, qasja e tij 
në ndihmë juridike dhe mjetet juridike efektive me anë të të cilave të kërkoj  kompensim 
për dëmin, kohëzgjatjen e procedurës penale dhe mungesën e mjeteve juridike efektive, 
standardet e sanksionuara në nenet 3, 5 § 5, 6 § 1, 13 dhe 14 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut. Dëshiroj të  bëj të qartë se, sipas nenit 655 
(2) të Ligjit të Procedurës Penale, deklarata e njëanshme e sipërpërmendur nga Qeveria 
e Republikës së Letonisë nuk njihet si një rrethanë e sapo zbuluar dhe nuk mund të 
konsiderohet si një bazë për rihapjen e procedurës penale në çështjet nr. 06725198 dhe 
50207598.

Duke pasur parasysh konsideratat e lartpërmendura, nuk ka asnjë arsye për 
ta anuluar vendimin [...] të datës 17 nëntor 2010 lidhur me refuzimin e rihapjes së 
procedurës penale në dritën e rrethanave të reja të zbuluara ... “

II. LIGJI I BRENDSHËM  DHE AI NDËRKOMBËTAR DHE DOKUMENTET

A. Ligji përkatës vendas

1. Pjesët e lidhura me Ligjin e  Procedurave  Penale
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27.  Neni 393, i cili është pjesë e Titullit 7 lidhur me procedurën penale para gjyqit, parashikon 
rihapjen e procedurës penale të përfunduar ose një ndjekje penale të përfunduar. Ai  
lexon si vijon:
“(1) Personat e autorizuar me procedurë mund të rihapin procedurën penale të përfunduar 

ose ndjekjen penale të përfunduar kundër një individi duke anuluar vendimin për 
ndërprerjen e këtyre procedurave, kur është vërtetuar se nuk ka arsye të ligjshme 
për marrjen e vendimit ose kur ka rrethana të reja të cilat ishin të panjohura për 
personin që drejtoi procedurën në kohën e marrjes së vendimit dhe që ndikoi 
ndjeshëm në marrjen e vendimit.

(2)  Procedurat penale paraprake dhe ndjekjet penale mund të rihapen me kusht që 
përgjegjësia penale të mos jetë e ndaluar. “

28.  Seksionet 655 deri 657 janë pjesë e Titullit 13, që mbulon shqyrtimin e ri të vendimeve 
gjyqësore dhe vendimeve gjyqësore në fuqi.

29.  Neni 655 përcakton arsyet për të cilat mund të rihapen procedurat e përfunduara penale 
në bazë të rrethanave të reja të zbuluara:
“(1) Procedurat penale që përfundojnë në një vendim gjyqësor të vlefshëm mund të 

rihapen në bazë të rrethanave të reja të zbuluara.
(2)  Rrethanat e mëposhtme do të njihen si rrethana të zbuluara rishtazi.

i) Dëshmia e rreme, e siguruar me dashje nga një viktimë ose dëshmitar, gjetje të 
rreme ose një përkthim i gabuar  me dijeni të një eksperti, prova të falsifikuara 
materiale, vendime të falsifikuara ose dokumente të falsifikuara të një hetimi 
ose procedure gjyqësore dhe prova të tjera të falsifikuara në bazë të të cilave 
gjykimi i kundërligjshëm i një çështjeje është njohur nga një vendim gjyqësor 
i vlefshëm;

ii)  keqtrajtim kriminal nga ana e gjyqtarit, prokurorit publik ose hetuesit, në 
bazë të të cilit gjykimi i paligjshëm i një çështjeje është njohur me vendim të 
vlefshëm gjyqësor;

iii)  rrethana të tjera që ishin të panjohura për gjykatën gjatë marrjes së vendimit 
të saj dhe të cilat, të marra vetvetiu ose së bashku me rrethanat e vërtetuara 
më parë, tregojnë që një person nuk është fajtor ose ka kryer një vepër penale 
më pak të rëndë  ose më të rëndë se vepra penale për të cilën  ai ose ajo është 
dënuar ose që janë dëshmi e fajit të personit të liruar ose personit për të cilin 
është ndërprerë procedura penale;

iv) gjetje, ose një interpretim, nga Gjykata Kushtetuese  lidhur me mospërputhjen 
e dispozitave ligjore me Kushtetutën, në bazë të së cilës ka hyrë në fuqi një 
aktgjykim ose vendim;

v) gjetjet nga një autoritet gjyqësor ndërkombëtar që një aktgjykim ose vendim 
i Letonisë që ka hyrë në fuqi nuk është në përputhje me ligjet dhe rregulloret 
ndërkombëtare të detyrueshme për Letoninë.

(3)  Nëse dhënia e vendimit  nuk është e mundur për shkak të faktit se ka kaluar afati 
i parashkrimit, është lëshuar akti i amnistisë, personave individë u është dhënë 
zbutje dënimi  ose i akuzuari ka vdekur, ekzistenca e rrethanave të reja të zbuluara 
referuar në paragrafin 2, nën paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni do të përcaktohet nga 
një hetim i cili do të kryhet në përputhje me procedurat e parashikuara në këtë 
seksion.

...’’
30.  Sipas nenit 656 (1), gjykimi i ri i një lirimi ose vendimi gjyqësor që përfundon 

procedurën penale lejohet vetëm gjatë periudhës së parashkrimit për përgjegjësi penale 
të përcaktuar në ligj dhe jo më vonë se një vit nga data e krijimit të rrethanave të  reja të 
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zbuluara.
31.  Në pajtim me nenin 657, prokurori publik ka të drejtë të rihapë procedurën penale në 

bazë të rrethanave të reja të zbuluara. Nëse prokurori publik refuzon të rihapë procedurat 
penale në dritën e rrethanave të tilla, ai ose ajo duhet të deklarojë arsyet për atë vendim 
dhe të njoftojë aplikantin përkatësisht duke dërguar një kopje të vendimit dhe duke 
shpjeguar të drejtën e tij për ankesë vendimi, brenda dhjetë ditëve nga pranimi, tek një 
prokuror publik më i lartë, vendimi i të cilit nuk është subjekt i ankesës.
2. Pjesët Përkatëse  të Ligjit për Prokurorinë (Prokuratūras likums)

32.  Neni 16 parashikon si vijon:
“(1) Pas marrjes së informatave në lidhje me shkeljen e ligjit, prokurori kryen 

ekzaminimin në përputhje me procedurat e parashikuara me ligj nëse
i)  informacioni ka të bëjë me një krim;

...
(2)  Prokurori ka për detyrë që të marrë masat e nevojshme për të mbrojtur të drejtat dhe 

interesat e ligjshme të personave dhe Shtetit nëse
i)  Prokurori i Përgjithshëm ose një kryeprokuror  njeh nevojën për shqyrtim të 

tillë; ...
ii)  një detyrë e tillë është parashikuar nga ligje të tjera ...

(3) Prokurori gjithashtu kryen një ekzaminim nëse merret një parashtresë nga një person 
lidhur me shkeljen e të drejtave të tij ose të interesave të ligjshme dhe se dorëzimi 
është shqyrtuar tashmë nga një institucion kompetent shtetëror që ka refuzuar  të 
korrigjojë shkeljen e ligjit të përmendur në parashtresë ose nuk ka dhënë asnjë 
përgjigje brenda afatit ligjor. ... “

33.  Neni 17 përcakton kompetencat e prokurorëve në shqyrtimin e aplikimeve:
“(1) Kur shqyrton një kërkesë në pajtim me ligjin, prokurori ka të drejtë

i) të kërkojë dhe të marrë aktet rregullatore, dokumentet dhe informacione 
të tjera nga autoritetet administrative ... dhe të hyjë  në ambientet e këtyre 
autoriteteve pa pengesë;

ii)  të urdhërojë drejtuesit dhe zyrtarët e tjerë... të institucioneve dhe organizatave 
që të kryejnë ekzaminime, kontrolle dhe eksperimente dhe të paraqesin 
mendime dhe të  ofrojnë ndihmën e specialistëve në ekzaminimet e kryera 
nga prokurori;

iii) të thërrasë  persona dhe të marri sqarime prej tyre për shkelje të ligjit ...
(2)  Kur merr vendim për shkelje të ligjit, prokurori, në varësi të natyrës së shkeljes, ka 

detyrë
...
i)     të paraqesë një padi përpara një gjykate;
ii) të fillojë një hetim penal; ose
iii) të iniciojë [procedurat në bazë të] përgjegjësisë administrative ose disiplinore.”

A. Konventa e Vjenës mbi Ligjin e Traktateve (1969)

34.  Konventa e Vjenës mbi Ligjin e Traktateve, e cila hyri në fuqi më 27 janar 1980, 
parashikon në Nenin 27:
Ligji i brendshëm dhe respektimi i traktateve
“Një palë nuk mund  ti referohet dispozitave të ligjit të brendshëm si për dështimin e saj 

për të kryer një traktat. Ky rregull nuk cenon nenin 46. “
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B. Dokumentet relevante të Këshillit të Evropës

35. Rekomandimi Nr. R (2000) 2 i Komitetit të Ministrave të Shteteve Anëtare për 
rishqyrtimin ose rihapjen e rasteve të caktuara në nivel vendor pas aktgjykimeve të 
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut parashikon si në vijim:
“Komiteti i Ministrave, sipas kushteve të nenit 15.b të Statutit të Këshillit të Evropës,

Duke pasur parasysh që qëllimi i Këshillit të Evropës është të sjellë një bashkim më 
të ngushtë ndërmjet anëtarëve të tij;

Duke pasur parasysh Konventën për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore 
të Njeriut (në tekstin e mëtejmë: Konventa);

Duke vënë në dukje se sipas nenit 46 të Konventës për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë 
Themelore (“Konventa”), Palët Kontraktuese kanë pranuar detyrimin për t’iu përmbajtur 
vendimit përfundimtar të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (“Gjykata”) të cilat 
ata janë palë dhe Komiteti i Ministrave do të mbikëqyrë ekzekutimin e tij;

Duke pasur parasysh se në rrethana të caktuara detyrimi i lartpërmendur mund 
të sjellë miratimin e masave, përveç shpërblimit   të drejtë të dhënë nga Gjykata në 
përputhje me nenin 41 të Konventës dhe / ose masa të përgjithshme, të cilat sigurojnë që 
pala e dëmtuar të vihet, sa më shumë që të jetë e mundur, në të njëjtën situatë si ai ose 
ajo gëzonte para shkeljes së Konventës (restitutio in integrum);

Duke vënë në dukje se është për autoritetet kompetente të Shtetit përgjegjës të 
vendosë se cilat masa janë më të përshtatshme për të arritur restitutio in integrum, duke 
marrë parasysh mjetet në dispozicion sipas sistemit ligjor kombëtar;

Megjithatë, duke pasur parasysh se praktika e Komitetit të Ministrave në mbikëqyrjen 
e ekzekutimit të vendimeve të Gjykatës tregon se në rrethana të jashtëzakonshme 
rishqyrtimi i një rasti ose rihapja e procedurës ka treguar mjetet më efikase, nëse jo të 
vetmet, për arritjen e restitutio in integrum;
I.  fton, nga pikëpamja e  këtyre konsideratave, Palët Kontraktuese për të siguruar që 

në nivel kombëtar ekziston  mundësia  adekuate për të arritur, sa më shumë të jetë 
e mundur, restitutio in integrum;

II.  Inkurajon Palët Kontraktuese, në veçanti, që të shqyrtojnë sistemet e tyre ligjore 
kombëtare me qëllim që të sigurojnë ekzistimin e mundësive adekuate të rishqyrtimit 
të çështjes, duke përfshirë rihapjen e procedurave, në rastet kur Gjykata ka gjetur 
shkelje të Konventës, sidomos kur:
i.  Pala e dëmtuar vazhdon të pësojë pasoja shumë serioze negative për shkak të 

rezultatit të vendimit të çështjes në fjalë, të cilat nuk janë korrigjuar në mënyrë 
adekuate nga kënaqësia e drejtë dhe nuk mund të korrigjohen përveçse me anë 
të rishqyrtimit ose rihapjes dhe

ii.  Aktgjykimi i Gjykatës çon në përfundimin se
a.  Vendimi i kundërshtuar vendas është në themele të kundërta me 

Konventën, ose
b.  Shkelja e gjetur është e bazuar në gabimet procedurale ose mangësitë 

e një graviteti të tillë që një dyshim serioz është hedhur në rezultatin e 
procedimeve të brendshme të ankimuara.”

36. Memorandumi shpjegues i Rekomandimit Nr. R (2000) 2 i Komitetit të Ministrave 
përmban, ndër të tjera, komentet e mëposhtme:
“... 10. Praktika e organeve të Konventës ka treguar se është kryesisht në fushën e të 

drejtës penale që rishqyrtimi i një rasti, duke përfshirë rihapjen e procedurës, është 
me rëndësi të madhe. Megjithatë, rekomandimi nuk kufizohet në ligjin penal, por 
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mbulon çdo kategori rastesh, në veçanti ato që plotësojnë kriteret e renditura në 
nën paragrafët (i) dhe (ii). Qëllimi i këtyre kritereve shtesë është identifikimi i 
atyre situatave të jashtëzakonshme në të cilat objektivat e sigurimit të të drejtave 
të individit dhe zbatimi efektiv i vendimeve të Gjykatës mbizotërojnë mbi parimet 
që qëndrojnë në themel të doktrinës së res judicata, në veçanti të sigurisë juridike, 
Rëndësinë e padyshimtë të këtyre parimeve.

11.  Nën paragrafi (i) synon të mbulojë situatën në të cilën pala e dëmtuar vazhdon të 
pësojë pasoja negative shumë serioze, të paaftë për tu ndrequr
Me kënaqësi të drejtë, për shkak të rezultateve të procedurave të brendshme. Ajo 

vlen veçanërisht për personat të cilët janë dënuar me burgim të gjatë dhe që janë ende në 
burg kur organet e Konventës shqyrtojnë ‘rastin’. ...

... Shembuj të situatave që synojnë nën pikën (b) janë aty ku pala e dëmtuar nuk ka 
pasur kohë dhe lehtësi për të përgatitur mbrojtjen e tij në procedurën penale, ku dënimi 
ishte bazuar në deklaratat e nxjerra nga tortura ose në ... “

LIGJI

I. SHKELJE E NDRYSHUAR E ARTIKLAVE 3 DHE 13 TË KONVENTËS

37.  Ankuesi u ankua se megjithëse  faktin se në vendimin e tij të 10 shkurtit 2009 në rastin e 
Jeronovičs kundër Letonisë (nr. 547/02) Gjykata kishte pranuar deklaratën e njëanshme 
të Qeverisë në të cilën kjo e fundit kishte pranuar shkelje të ndryshme në  të drejtat e tij 
të mbrojtura sipas Konventës, duke përfshirë keqtrajtimin e tij nga ana e punonjësve të 
policisë, zyra e prokurorit publik kishte refuzuar të rihapë dy procedurat penale në lidhje 
me këtë. Ky refuzim i kishte privuar atij çdo mjet juridik në lidhje me pretendimet e tij 
sipas neneve 3 dhe 13 të Konventës, të cilat lexonin si vijon:

Neni 3
“Askush nuk do t’i nënshtrohet torturës ose trajtimit ose dënimit çnjerëzor ose 

poshtërues”.
Neni 13
“Çdo person, të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e përcaktuara në Konventë, 

duhet të ketë një mjet ligjor efektiv përpara një autoriteti kombëtar, pavarësisht se 
shkelja është kryer nga persona që veprojnë në cilësinë zyrtare”.

A. Fushëveprimi i shqyrtimit të Gjykatës

38. Gjykata vëren në fillim se në vërejtjet e tij ankuesi gjithashtu u ankua për refuzimin e 
autoriteteve për të rihapur procedurën penale që kishte çuar në dënimin e tij. Qeveria 
gjithashtu e trajtoi këtë çështje. Megjithatë, kjo ankesë është hedhur poshtë në vendimin 
e Gjykatës së 9 tetorit 2012 (shih paragrafin 4 më lart).

Prandaj, Gjykata do të vlerësojë vetëm ato fakte që kanë të bëjnë me ankesat e 
ankuesit sipas neneve 3 dhe 13 lidhur me refuzimin e autoriteteve vendase për të rihapur 
hetimin penal në pretendimet e tij për keqtrajtim nga ana e punonjësve të policisë.

B. Pranueshmëria

39.  Gjykata vëren  qe Qeveria ngriti një numër kundërshtimesh për pranueshmërinë e 
kërkesës së tanishme. Ata parashtruan që ankesat e aplikantit ishin të papajtueshme 
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ratione materiae me Konventën; Se parashtruesi i kërkesës nuk i kishte shteruar mjetet e 
brendshme juridike në dispozicion të tij në ligjin e brendshëm; Se ai nuk kishte paraqitur 
kërkesën e tij brenda afatit gjashtëmujor të parashikuar në nenin 35 § 1 të Konventës; 
Dhe se ai nuk e gëzonte statusin e viktimës.
1. Parashtresat e palëve
(a) Qeveria
(i) Përputhshmëria e ankesave me Konventën

40.  Qeveria parashtroi se ankesat e ankuesit ishin të papajtueshme ratione materiae me 
dispozitat e Konventës, meqë Konventa as nuk kishte dhënë asnjë të drejtë si të tillë që 
palët e treta të ndiqnin ose të dënoheshin për një vepër penale, as nuk garantonte një 
të drejtë të zbatueshme për të marrë rihapjen e procedurave penale të ndërprera. Çdo 
interpretim për të kundërtën do të ishte në kundërshtim me parimet e sigurisë juridike 
dhe subsidiaritetit.

41.  Sipas mendimit të Qeverisë, aspekti procedural i nenit 3 nuk kërkonte rihapjen e 
procedurave kur Gjykata kishte gjetur shkelje të atij Neni. Në rastin konkret, ndryshe 
nga ai i Cēsnieks kundër Letonisë ((vend.) nr. 9278/06, 6 mars 2012), nuk është ngritur 
ndonjë problem sa i përket ndikimit të keqtrajtimit të aplikantit në drejtësinë e procedurës 
penale të ngritur kundër tij, pasi që ankesa e ankuesit sipas nenit 6 të Konventës ishte 
shpallur e papranueshme.

42.  Qeveria pranoi se në rrethana të caktuara Gjykata kishte treguar se rishqyrtimi i një 
rasti apo rihapja e procedurës do të përbënte mënyrën më efektive, nëse jo të vetmin, 
të arritjes së kthimit në integrim. Megjithatë, ata theksuan se shumica e rasteve në të 
cilat Gjykata kishte pranuar se rigjykimi ose rihapja e një rasti do të ishte një mënyrë e 
përshtatshme për të korrigjuar shkeljen, kishte trajtuar procedurat që shkaktuan shkeljet 
e kërkesave të nenit 6 të Konventës dhe që kishte qenë vendimtare për aplikantin në fjalë 
(Qeveria i referohej Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) kundër Zvicrës (nr.2) 
[GC], nr 32772/02, § 89, GJEDNJ 2009 dhe Davydov kundër Rusisë , nr 18967/07, 
§ 27, 30 tetor 2014). Qeveria theksoi më tej se ndryshe nga, për shembull, dhënien e 
shpërblimit të  drejtë, rihapja e procedimeve ishte një masë që do të përdoret në raste 
të jashtëzakonshme, duke pasur parasysh të drejtat e palëve të treta dhe parimin e res 
judicata. Sa i përket rasteve penale ata gjithashtu theksuan se rihapja e një rasti mund të 
rezultojë problematike duke pasur parasysh kalimin e kohës dhe humbjen e provave.

43.  Qeveria konsideroi se Rekomandimi Nr. R (2000) 2 të Komitetit të Ministrave (shih 
paragrafin 35 më lart), megjithëse nuk është i zbatueshëm drejtpërdrejtë në rastin në 
fjalë, përmbante dispozita që përcaktonin arsye  për rihapjen e procedurës dhe që mund 
të përdoret me anë të udhëzimit në këtë rast. Megjithatë, duke pasur parasysh karakterin 
e jashtëzakonshëm të një mase të tillë dhe mungesën e rrethanave të jashtëzakonshme 
në rastin në fjalë, ata konkluduan se ankuesi nuk mund të mbështetej në të drejtën për të 
siguruar  rihapjen e procedurës penale lidhur me ankesat e tij për keq- trajtim.

44.  Qeveria më tej pohoi se deklarata e njëanshme që kishin bërë në aplikacionin nr. 547/02 
nuk kishte bërë të lindte një detyrim për të rihapur procedurën kundër punonjësve të 
policisë. Asgjë në deklaratën e tyre të njëanshme nuk sugjeroi se Qeveria kishte marrë 
detyrimin për të rihapur hetimin. Për më tepër, vetë vendimi i Gjykatës nuk kërkoi që të 
rihapet procedura penale kundër policëve. E vetmja dëmshpërblim i ofruar nga kërkuesi 
nga Qeveria në deklaratën e tyre të njëanshme, siç pranohet nga Gjykata, ka qenë pagesa 
e kompensimit. Deklarata e tyre deklaronte qartë se pagesa e tillë përbënte zgjidhjen 
përfundimtare të rastit.

45.  Për më tepër, deklarata e tyre i kishte plotësuar plotësisht kriteret e Gjykatës siç është 
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përcaktuar në rastin e Tahsin Acar kundër Turqisë (kundërshtimet paraprake) [GC], nr. 
26307/95, §§ 75-77,GJEDNJ 2003- VI.

46.  Së fundmi, asnjë detyrim për të rihapur procedurën penale kundër nëpunësve policor 
nuk u bë nga vendimi i Gjykatës së datës 10 shkurt 2009, pasi që ky vendim nuk mund 
të konsiderohej si një rrethanë e re e zbuluar brenda kuptimit të dispozitave përkatëse 
vendase, Nuk përmbante as fakte të reja, as prova shtesë që mund të ndihmonin në 
korrigjimin e mangësive në hetim (shih paragrafët 29 dhe 31 më lart).
(ii) Dështimi i pretenduar për shterimin e mjeteve juridike vendore dhe respektimi i 

rregullave gjashtë mujore.
47.  Qeveria pretendoi, nga njëra anë, se parashtruesi i kërkesës nuk i kishte shteruar të gjitha 

mjetet e brendshme në dispozicion të tij, pasi ai mund të kishte kërkuar kompensim 
nga kryerësit e keqtrajtimit sipas neneve 1635 dhe 1779 të Ligjit Civil. Ata pohuan se 
procedurat e ndërprera penale ishin të pavarura nga çdo procedurë civile, meqë rezultati i 
procedurës penale, megjithëse i rëndësishëm, nuk ishte aq i rëndësishëm për rezultatin e 
proceseve civile. Ata mbështetën në këtë drejtim në rastin e Y kundër Letonisë (nr.61183 
/ 08, § 71, 21 tetor 2014) si dhe në jurisprudencën vendase, duke përfshirë një vendim të 
31 tetorit 2012 të Gjykatës Rajonale të Rigës që kishte i kishte dhënë  një dëmshpërblim 
paditësit  për keqtrajtim nga punonjësit e policisë në vlerë prej rreth 1,420 Euro.

48.  Në anën tjetër, kërkesa e ankuesit për rihapjen e procedurës në bazë të neneve 393 
dhe 655 deri 657 të Ligjit të Procedurës Penale nuk kishte  një mjet efektiv juridik 
dhe nuk mund të merret parasysh në llogaritjen e afatit gjashtëmujor. Më saktësisht, 
duke u mbështetur në jurisprudencën e Gjykatës siç është përcaktuar në H. kundër 
Islandës ((vendimi) nr. 29785/07, 27 shtator 2011), Qeveria pretendoi se dispozitat e 
brendshme të mbështetura nga aplikuesi, thuhen në  nenet 393 dhe 655 deri 657 të Ligjit 
të Procedurës Penale, megjithëse përfaqësonin në përgjithësi bazën ligjore për rihapjen 
e procedurave të ndërprera, nuk ishin të përshtatshme në rastin e aplikantit, pasi kërkesa 
e tij për rihapje ishte bazuar në deklaratën e njëanshme të bërë në këtë  rast. Neni 393 
ishte thellësisht  i lidhur me nenin 655, në atë nen 655 (2) (3) i referohej përkufizimit 
të “rrethanave të reja të zbuluara”, domethënë ato rrethana të cilat ishin të panjohura 
për gjykatën ose prokurorin në kohën kur aktgjykimi ose vendimi ishte miratuar  dhe të 
cilat, të marra vetë ose së bashku me rrethanat e përcaktuara më parë, treguan se personi 
i interesuar ishte ose nuk ishte fajtor ose kishte kryer një vepër më pak serioze ose më 
serioze se ajo për të cilën ai ishte dënuar (shih paragrafin 29 më lart ). As deklarata e 
njëanshme e paraqitur në rastin nr. 547/02, në bazë të të cilës  kërkuesi mbështeti  si bazë 
për rihapjen e hetimit, as vendimi i grevës së Gjykatës i datës 10 shkurt 2009 nuk mund 
të konsiderohej si rrethanë e sapo zbuluar, pasi ato nuk përmbanin informata të reja apo 
fakte që do të kishin material  për hetimin e keqtrajtimit të aplikantit, që do të thotë, i 
aftë për të ndrequr gabimet në atë hetim.

Prandaj, duke paraqitur kërkesën e tij më 26 korrik 2010, domethënë më shumë 
se gjashtë muaj pas ndërprerjes së procedurës penale të kontestuar, kërkuesi nuk mund 
të konsiderohet se ka respektuar rregullën gjashtë mujore të përcaktuar në nenin 35 të 
Konventës.
(iii) Humbja e statusit të viktimës

49.  Qeveria parashtroi se, ankuesi nuk mund të pretendonte të ishte viktimë e ndonjë shkelje 
të të drejtave të tij sipas neneve 3 dhe 13 të Konventës. Ata theksuan se kishin pranuar 
shkeljet e këtyre neneve në deklaratën e njëanshme të pranuar me vendimin e Gjykatës së 
10 shkurtit 2009 dhe i kishin  paguar kompensim në vlerë prej 4,500 Euro, duke siguruar 
kështu korrigjim adekuat për shkeljet e njohura në deklaratën e tyre të njëanshme.
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(a) Aplikuesi
(i)Përputhshmëria e ankesave me Konventën

50.  Parashtruesi i kërkesës ka parashtruar që Qeveria Letoneze , pavarësisht nga njohja e 
shkeljes së të drejtave të tij sipas nenit 3 dhe pagesës së kompensimit, kishte detyrimin 
për të korrigjuar shkeljen e përmendur për aq sa kjo ishte e mundur në praktikë. Fakti që 
Konventa nuk përfshiu një mekanizëm për mbikëqyrjen e ekzekutimit të një vendimi, me 
të cilin Gjykata hoqi një kërkesë nga lista e saj e rasteve, (me përjashtim të situatave në të 
cilat është marrë një shpërblim i shpenzimeve në vendim), nuk do të thotë se një vendim 
i hequr nga lista pas një deklarate të njëanshme duhet të mbetet pa ndonjë mbikëqyrje 
nga Këshilli i Evropës. Nenet 1, 19 dhe 32 të Konventës dhe fryma e Konventës në 
përgjithësi duhet të interpretoheshin në këtë drejtim. Do të ishte në kundërshtim me 
vetë thelbin e Konventës që të konsideronte se shtetet kishin një detyrim ligjor për t’i 
dhënë fund një shkelje të Konventës dhe të bënin dëmshpërblim për pasojat e saj vetëm 
kur Gjykata kishte miratuar një gjykim dhe jo ku shteti kishte vetë njohur  një shkelje 
të të drejtave të aplikantit me anë të një deklarate të njëanshme. Një qeveri nuk duhet të 
jetë e lirë të zgjedhë nëse do të sigurojë dëmshpërblim për shkeljen e të drejtave të një 
aplikanti.

 51. Kur Qeveria paraqiti një deklaratë të njëanshme dhe Gjykata e mori parasysh  dhe e 
hoqi kërkesën nga lista e saj e rasteve kundër dëshirës së aplikantit, Qeveria duhet të 
garantonte që të merren masa individuale për të korrigjuar shkeljen e kërkesës së të 
drejtave të ankuesit. Në deklaratën e tyre të njëanshme, Qeveria kishte dhënë një zotim 
“për të siguruar një mjet efektiv”.

Rihapja e procedurës penale në rastin nr. 50207598 lidhur me keqtrajtimin e 
aplikantit nga ana e punonjësve të policisë ishte i vetmi mjet juridik që mund të 
korrigjonte vendimin për ndërprerjen e procedurës penale kundër punonjësve të policisë 
në fjalë dhe njohjen e përgjegjësisë së punonjësve të policisë dhe sigurimin e dënimit 
të tyre.

52.  Parashtruesi iu referua edhe fjalisë vijuese në paragrafin 54 të vendimit të Gjykatës së 
datës 10 shkurt 2009 (aplikimi  nr.547 / 02), duke nxjerrë në pah ankesat e aplikantit për 
keqtrajtimin dhe mungesën e një hetimi efektiv: “Ky vendim është i pa  paragjykuar në  
mundësinë e aplikantit për të ushtruar ndonjë mjet tjetër të mundshëm në dispozicion 
për të marrë dëmshpërblim (“Cette décision ne préjuge en rien de la possibilité pour le 
requérant d’exercer, le cas échéant, d’autres recours afin d’obtenir réparation”).

Ai konsideroi se formulimi i deklaratës së njëanshme të dorëzuar në aplikimin  
nr. 547/02 i kishte dhënë arsye Gjykatës të besonte se Qeveria do të ofronte një mjet 
efektiv jo vetëm në formën e pagesës së shumës së parave të përmendura në deklaratën 
e njëanshme, por edhe në formën e një hetimi efektiv mbi ankesën e ankuesit për 
keqtrajtimin  nga punonjësit e policisë. Ishte në bazë të supozimit se Gjykata e kishte 
konsideruar të panevojshme të vazhdonte shqyrtimin e kësaj pjese të kërkesës.

53.  Praktika gjyqësore e Gjykatës lidhur me zgjedhjen e Shtetit në  lidhje  me mjetet me të 
cilat ajo i zbatoi detyrimet e saj pozitive sipas nenit 46 të Konventës, zbatohej mutatis 
mutandis ndaj detyrimeve të Shtetit në lidhje me ekzekutimin e një vendimi të hqur nga 
lista  pas një deklarate të  njëanshme (aplikanti i referohej çështjeve Scozzari dhe Giunta 
kundër Italisë [GC], nr.39221/98 dhe 41963/98, § 249,GJEDNJ 2000- VIII; Bronioëski 
kundër Polonisë [GC], nr 31443/96, § 194 , GJEDNJ 2004 V; Assanidze kundër 
Gjeorgjisë [GC], nr 71503/01, §§ 202-203,GJEDNJ 2004 -II, Del Río Prada kundër 
Spanjës [GC], numër 42750/09, § 138,GJEDNJ 2013 Fatullayev kundër Azerbajxhanit, 
nr. 40984/07, §§ 176-177, 22 prill 2010, dhe Oleksandr Volkov kundër Ukrainës, nr 
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21722/11, § 208,GJEDNJ 2013).
54. Kjo ishte gjithashtu e vërtetë në rastin aktual, veçanërisht duke pasur parasysh faktin se 

Gjykata kishte gjetur shkelje të nenit 3 lidhur me pretendimet e ngjashme për keqtrajtim 
dhe mungesën e efektivitetit të hetimit të brendshëm që i ishte dorëzuar nga ankuesi dhe 
i bashkakuzuari i ankuesit  (ankuesi  iu referua çështjes  Vovruško kundër Letonisë, nr. 
11065/02, 11 dhjetor 2012). Vendimi i datës 19 mars 2011 për ndërprerjen e procedurës 
penale kundër nëpunësve policorë të interesuar si nga kërkuesi dhe Z. Vovruško. 
Përndryshe ,do të rezultonte që kërkuesi të trajtohej ndryshe nga Z. Vovruško, edhe pse 
ata ishin të dy në një situatë të ngjashme në lidhje me keqtrajtimin e tyre dhe mungesën 
e një hetimi efektiv. Parashtruesi pohoi në lidhje me këtë se, si rezultat i aktgjykimit të 
Gjykatës lidhur me kërkesën e parashtruar nga Z. Vovruško, ky i fundit kishte të drejtë, 
sipas nenit 655 (2) (5) të Ligjit të Procedurës Penale, të merrte rihapjen e të dy grupeve 
të  procedurave  kundër policëve të dyshuar se i kanë keqtrajtuar të dy burrat.

55.  Ndonëse restitutio në  integrum  nuk ishte i domosdoshëm në të gjitha rastet, Qeveria 
Letoneze  duhet të zgjedhë një mjet i cili ishte efektiv dhe i aftë për të ndrequr shkeljen. 
Qeveria duhet të marrë masa të përgjithshme dhe individuale për t’i dhënë fund shkeljeve 
të njohura në deklaratën e tyre të njëanshme. Gjykata duhet të shqyrtojë nëse natyra 
e shkeljes e ka lënë Qeverinë për çdo zgjedhje në lidhje me përdorimin e mjeteve të 
ndryshme nga rihapja e hetimeve në lidhje me zyrtarët e policisë përgjegjës.

56.  Qeveria kurrë nuk kishte sugjeruar që ndonjë mekanizëm tjetër ishte në dispozicion për 
hetimin e ankesave të ankuesit.

57.  Seksionet përkatëse të Ligjit të Procedurës Penale, në veçanti seksioni  655, duhej të 
interpretoheshin në mënyrë të tillë që të parashikonin rihapjen e procedurës penale pas 
një vendimi të shkëputur nga Gjykata bazuar në një deklaratë të njëanshme. 

58.  Parashtruesi më tej pohoi se parimi i sigurisë juridike nuk duhet të parandalojë qeverinë 
nga rihapja e hetimit. Autoritetet e Letonisë nuk kishin shqyrtuar asnjëherë meritat 
e ankesave të aplikantit dhe nuk kishin pasur asnjë mundësi për të gjetur ekuilibrin 
e duhur midis nevojës për të siguruar restitutio në integrum, dhe kërkesën e sigurisë 
juridike. Ndonëse obligimi i sigurisë juridike mund të mbizotërojë mbi nevojën për 
të siguruar restitutio në integrum, shteti megjithatë kishte një detyrim për të gjetur një 
balancë midis këtyre dy kërkesave në shqyrtimin e kërkesës së kërkuesit për rihapjen e 
procedurës penale kundër punonjësve të policisë në fjalë.

59.  Në çdo rast, Gjykata ishte kompetente për të vendosur nëse veprimet ose mosveprimet 
e Qeverisë përbënin shkelje të ndonjë prej neneve të Konventës. Refuzimi për të hetuar 
ankesat e ankuesit kishte çuar në një situatë në të cilën ndalimi i sanksionuar në nenin 
3 u bë joefektiv në praktikë. Për më tepër, ankesa e tij se nuk kishte një mjet efektiv 
para një autoriteti kombëtar me anë të të cilit për të marrë dëmshpërblim për pasojat e 
shkeljes së të drejtave të tij ra për t’u shqyrtuar sipas nenit 13 të Konventës.
(ii) Dështimi i pretenduar për shterimin e mjeteve juridike vendore dhe respektimi i 

rregullave gjashtë mujore
60.  Ankuesi kërkoi nga Gjykata të refuzojë këto parashtresa.

Ai parashtroi në radhë të parë se ai nuk kërkonte kompensim, por rihapjen e 
procedurës penale në lidhje me keqtrajtimin e tij nga oficerët e policisë. Në lidhje me 
këtë, ai pretendoi se rihapja e procedurës ishte i vetmi mjet i aftë për t’i dhënë atij 
mundësinë për të vendosur përgjegjësinë e punonjësve të policisë të përfshirë dhe për t’i 
dënuar ata. Ai më tej pohoi se qeveria kurrë nuk kishte pretenduar se ndonjë mekanizëm 
tjetër ishte i disponueshëm duke lejuar hetimin e ankesave të tij.

Kështu, ai kishte harxhuar mjetet juridike në dispozicion të tij në teori, përkatësisht 
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një kërkesë për rihapjen e procedurës sipas neneve 655 dhe 657 të Ligjit të Procedurës 
Penale. Megjithatë, ky mjet juridik ishte treguar joefektiv, duke pasur parasysh 
interpretimin e dhënë nga zyra e prokurorit. Në lidhje me këtë, ai kritikoi qasjen formale 
të marrë në hedhjen poshtë të kërkesës së tij për rihapje dhe theksoi se neni 655 (2) (5) 
duhet të interpretohet në lidhje me parimet e përgjithshme  të përfshira  në nenin 655 (3), 
duke parashikuar kështu rihapjen e procedurës penale.

61.  Parashtruesi pohoi se, për arsyet e lartpërmendura, situata në rastin e tij ishte krejtësisht 
e ndryshme nga ajo në rastin e H. kundër Islandës, përmendur më lart. Ai përsëriti se 
në rastin aktual rihapja e procedurës penale në bazë të neneve 655 deri 657 të Ligjit 
të Procedurës Penale nuk duhej të konsiderohej si “një mjet i jashtëzakonshëm” (ai i 
referohej Withey kundër Mbretërisë së Bashkuar (vendim), 59493/00, GJEDNJ 2003- 
X), por në fakt duket të jetë i vetmi mjet juridik në dispozicion për të, me anë të të cilit 
mund të merret dëmshpërblim për shkeljen e të drejtave të tij të përcaktuara në nenin 3 
të Konventës.

62.  Prandaj, për qëllimet e kësaj kërkese, duhet të merret parasysh kërkesa për rihapjen e 
procedurës penale të hedhur poshtë me vendimin përfundimtar të datës 20 dhjetor 2010. 
Sipas parashtruesit të kërkesës, kërkesa e tij ishte parashtruar brenda afatit gjashtëmujor 
të kërkuar nga neni 35 i Konventës.
(iii) Humbja e statusit të viktimës

63.  Ankuesi pohoi se ai ishte viktimë e shkeljes së nenit 3 dhe nenit 13 të Konventës sepse 
pagesa e kompensimit nga ana e Qeverisë pas deklarimit të njëanshëm nuk paraqiste 
korrigjim adekuat për shkeljet e njohura në atë deklaratë të njëanshme. Ai kurrë nuk ishte 
pajisur me një mjet juridik individual për shkeljen e të drejtave të tij të sanksionuara në 
nenin 3, në formën e hetimit të ankesave të tij lidhur me keqtrajtimin e tij të pretenduar 
nga ana e punonjësve të policisë. Qeverisë së paditur u është kërkuar të përfundojnë 
shkeljet e njohura nga deklarata e njëanshme dhe të korrigjojnë sa më shumë që të 
jetë e mundur efektet e shkeljes. Kjo përfshinte kërkesën e nenit 13 për të siguruar një 
procedurë të përshtatshme në sistemin ligjor kombëtar, që u mundëson individëve të 
dëmtuar të kërkojnë dhe të marrin dëmshpërblimin e pasojave të shkeljes së të drejtave 
të tyre.
1. Vlerësimi i Gjykatës
(a) Vërejtje hyrëse mbi praktikën dhe në jurisprudencën  e Gjykatës për deklaratat 

e njëanshme
64. Gjykata rithekson konsideratat që duhet të merren parasysh kur vendoset nëse do të dalë 

një rast, ose një pjesë e tij, sipas nenit 37 § 1 (c) të Konventës në bazë të një deklarate të 
njëanshme. Këto janë: natyra e ankesave të bëra, natyra dhe fushëveprimi i çfarëdo mase 
të ndërmarrë nga Qeveria e paditur në kontekstin e ekzekutimit të vendimeve të dhëna 
nga Gjykata në rastet e mëparshme dhe ndikimi i këtyre masave në rastin në fjalë ; Natyra 
e lëshimeve  të përfshira në deklaratën e njëanshme, në veçanti njohja e një shkeljeje 
të Konventës dhe pagesa e kompensimit adekuat për një shkelje të tillë; Ekzistenca e 
jurisprudencës përmbledhëse  ose “e qartë dhe gjithëpërfshirëse “ në këtë drejtim, me 
fjalë të tjera, nëse çështjet e ngritura janë të krahasueshme me çështjet e përcaktuara 
tashmë nga Gjykata në rastet e mëparshme; Dhe mënyrën në të cilën Qeveria synon të 
sigurojë dëmshpërblim për aplikantin dhe nëse kjo bën të mundur eliminimin e efekteve 
të një shkeljeje të supozuar (shih Tahsin Acar, cituar më lart, §§ 75-77).

Nëse Gjykata është e kënaqur me përgjigjet e pyetjeve të mësipërme, atëherë ajo 
verifikon nëse janë përmbushur kushtet e përcaktuara në nenin 37 § 1 (c) dhe § 1 të  
Konventës (që do të thotë se nuk është më e detyruar  për të vazhduar shqyrtimin e 
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aplikimit, ose pjesën në fjalë, dhe se respektimi i të drejtave të njeriut nuk kërkon që ajo 
të vazhdojë shqyrtimin e saj). Nëse këto kushte janë përmbushur atëherë vendos të heqë  
çështjen ose pjesën përkatëse  nga lista e saj.

Për këtë qëllim, Gjykata shqyrton me kujdes angazhimet e Qeverisë të përmendura 
në deklaratën e tyre të njëanshme (shih Tahsin Acar, cituar më lart, §§ 76-79 dhe 83-
85) dhe, aty ku është e përshtatshme, interpreton shkallën e këtyre ndërmarrjeve në 
përputhje me Jurisprudencën  e saj (shih, në kontekstin e një kërkese në lidhje me 
obligimet e shtetit sipas nenit 2, Žarković dhe të tjerët kundër Kroacisë (vendimi), nr. 
75187/12, 9 qershor 2015).

65.  Në disa raste, Gjykata vendosi që vendimi i hequr jashtë liste pa paragjykuar të drejtën 
e aplikantit për të kërkuar mjete të tjera në dispozicion në nivel vendor për të marrë 
dëmshpërblim (shih, për shembull, Josipović kundër Serbisë (vendim) nr. 18369/07, 4 
mars 2008, Žarskis kundër Letonisë (vendim), nr.33695 / 03, § 38, 17 mars 2009, dhe 
Ielcean kundër Rumanisë (vendim), nr.76048 / 11, 7 Tetor 2014). Në raste të tjera, ajo 
madje tregoi dispozitat e brendshme që do të lejonin aplikantin të kërkonte rihapjen e 
procedurave të brendshme (shih Sroka kundër Polonisë (vendim), nr. 42801/07, 6 mars 
2012).

66.  Në çështjen e fundit të Žarković dhe të tjerë (cituar më lart), Gjykata deklaroi se vendimi 
i saj për të zgjidhur ankesat sipas neneve 2 dhe 14 të Konventës (lidhur me mungesën 
e një hetimi efektiv për vrasjen) pas një deklarate të njëanshme ishte i pa paragjykuar 
“ për detyrimin e vazhdueshëm të Qeverisë për të kryer një hetim në përputhje me 
kërkesat e Konventës”.

67.  Edhe pasi  ka pranuar  një deklaratë të njëanshme dhe ka vendosur të nxjerrë jashtë 
liste një  kërkesë (ose një  pjesë të saj) nga lista e saj e çështjeve , Gjykata ka rezervuar 
të drejtën për ta rivendosur atë kërkesë (ose pjesë të aplikimit sipas rastit), listën sipas 
nenit 37 § 2 të Konventës dhe rregullit  43 § 5 (ish rregulli 44 § 5) të Rregullores së 
Gjykatës (shih, midis shumë autoriteteve të tjera, Josipović, përmendur më lart). Prandaj 
nuk është praktikë e pazakontë që Gjykata të tregojë në fund të vendimit të saj të hequr 
jashtë liste  që mund të vendosë ta rivendosë kërkesën (ose një pjesë të saj) në listën e saj 
të rasteve në rast të dështimit nga ana e Qeverisë për t›u pajtuar me kushtet e deklaratës 
së tyre të njëanshme të pranuara nga Gjykata (shih, midis autoriteteve më të fundit, 
Canbek kundër Turqisë (vendimi), nr 5286/10, 13 janar 2015, Schulz kundër Gjermanisë 
(vendim), nr.4800 / 12, 31 mars 2015, Bonomo dhe të tjerët kundër Italisë (vendim), 
nr.17463 / 11 dhe 164 kërkesa të tjera, 9 prill 2015, dhe Bashkimi i Dëshmitarëve të 
Jehovait dhe të Tjerët kundër Gjeorgjisë (vendim), nr 72874 / 01, 21 prill 2015).

68.  Në ushtrimin e një force të tillë, Gjykata jo vetëm që kryen një shqyrtim të hollësishëm 
të fushëveprimit dhe shtrirjes së ndërmarrjeve të ndryshme të përmendura në deklaratën 
e Qeverisë të pranuar në vendimin e hequr jashtë liste por parashikon gjithashtu 
mundësinë e verifikimit të pajtueshmërisë së Qeverisë me ndërmarrjet e tyre.

Deri më tani, Gjykata ka rivendosur një rast në listën e saj të rasteve pas një 
vendimi të hequr jashtë liste të bërë në lidhje me  një deklarate të njëanshme. Në rastin e 
Aleksentseva dhe të tjerë  kundër Rusisë ( nr. 75025/01, 75026/01, 75028/01, 75029/01, 
75031/01, 75033/01, 75034/01, 75036/01, 76386/01, 77049 / 01, 77051/01, 77052/01, 
77053/01, 3999/02, 5314/02, 5384/02, 5388/02, 5419/02 dhe 8192/02, vendimet e datës 
4 shtator 2003, 23 mars 2006, dhe vendimi  i 17 janarit 2008, §§ 14-17), Gjykata vendosi 
të rivendosë rastin e ankuesve në listën e saj me arsyetimin se deklarata e njëanshme 
e Qeverisë, e cila ishte pranuar nga Gjykata në vendimin e hequr jashtë liste të saj 
së 4 shtatorit 2003, ishte e kushtëzuar, në atë që zbatimi i tij, që do të thotë, pagesa 
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e kompensimit, ishte subjekt i tërheqjes së kërkesave. Pasi që aplikantët nuk i kishin 
tërhequr kërkesat e tyre, Qeveria refuzoi të paguante kompensimin e përmendur në 
deklaratën e tyre. Më 23 mars 2006 Gjykata gjeti se dështimi i Qeverisë për të paguar 
kompensimin paraqiste rrethana të jashtëzakonshme që justifikonin rivendosjen e 
kërkesave në listën e tyre të rasteve.

69.  Kështu, duket se një deklaratë e njëanshme e Qeverisë mund të paraqitet dy herë në 
shqyrtimin e Gjykatës. Së pari, para se të merret vendimi për të hequr  një rast nga lista 
e rasteve, Gjykata shqyrton natyrën e lëshimeve të  përfshira në deklaratën e njëanshme, 
përshtatshmërinë e kompensimit dhe nëse respektimi i të drejtave të njeriut kërkon 
që ajo të vazhdojë shqyrtimin e saj ,rasti sipas kritereve të përmendura më lart (shih 
paragrafin 64 më lart). Së dyti, pas vendimit të hequr jashtë liste, Gjykata mund të 
kërkohet të mbikëqyrë zbatimin e angazhimeve të Qeverisë dhe të shqyrtojë nëse ka 
ndonjë “rrethanë  të jashtëzakonshme” (rregulli 43 § 5 i Rregullores së Gjykatës) që 
justifikon  rivendosjen e (ose pjesë të saj) në listën e tyre të rasteve.

70.  Në mbikëqyrjen e zbatimit të angazhimeve të Qeverisë, Gjykata ka kompetencën për të 
interpretuar kushtet e deklaratës së njëanshme dhe të vendimit të hequr jashtë liste.

71.  Megjithatë, në rastin në fjalë, Gjykata duhet së pari të marrë në konsideratë kundërshtimet 
paraprake të Qeverisë.
(b) Kundërshtimet paraprake
(i) Kundërshtimi se kërkuesi ka humbur statusin e viktimës

72. Gjykata vëren në fillim se në rastin konkret parashtruesi ngriti ankesat sipas neneve 3 dhe 
13 të Konventës të dallueshme nga ato që ai kishte ngritur në kërkesën nr. 547/02 dhe 
të cilat u mbuluan nga deklarata e njëanshme e Qeverisë. Ai u ankua se pavarësisht nga 
pagesa nga Qeveria e shumës së përmendur në deklaratën e tyre të njëanshme, e drejta e 
tij për një hetim efektiv për keqtrajtimin e tij ishte shkelur nga refuzimi i Qeverisë, pas 
vendimit të hequr nga lista e Gjykatës, për të rihapur procedurat e ndërprera .Kështu, 
lind pyetja nëse këto ankesa, megjithëse lidhen me gjendjen faktike të shqyrtuar në 
vendimin e hequr nga lista e  Gjykatës të datës 10 shkurt 2009, dallohen dhe nuk kanë 
origjinën në atë situatë.

73. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se nuk është e diskutueshme në rastin në fjalë që asnjë 
hetim nuk është kryer në keqtrajtimin e aplikantit pas vendimit të Gjykatës së datës 10 
shkurt 2009. Pyetja nëse aplikanti ishte në të vërtetë viktimë e shkeljes së të drejtave 
të tij sipas Konventës për shkak të refuzimit të Qeverisë për të rihapur procedurat e 
ndërprera, përfshin përcaktimin nëse ky i fundit ka pasur një detyrim të tillë në sajë të 
deklaratës së tyre të njëanshme ose të vendimit të hequr  jashtë liste  të Gjykatës ose 
për ndonjë arsye tjetër. Meqenëse kjo pyetje paraqitet e lidhur pazgjidhshmërisht me 
përmbajtjen e ankesës së ankuesit, Gjykata i bashkohet kundërshtimit të Qeverisë lidhur 
me statusin e viktimës së ankuesit në bazë të meritave.
(ii) Kundërshtimet se aplikanti nuk arriti të shteronte mjetet juridike vendore dhe të 

respektojë rregullin gjashtëmujor
74. Rregulli gjashtë-mujor i përcaktuar në nenin 35 § 1 synon të nxisë sigurinë ligjore dhe 

të sigurojë që rastet që ngrenë çështjet sipas Konventës trajtohen brenda një kohe të 
arsyeshme. Ai mbron autoritetet dhe personat e tjerë të interesuar nga pasiguria për një 
periudhë të zgjatur kohe (shih Mocanu dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC] 10865/09, 
45886/07 dhe 32431/08, § 258, GJEDNJ 2014 (ekstrakte) ). Së fundmi, siguron që, 
sa më shumë që të jetë e mundur, çështjet shqyrtohen derisa ato janë ende të freskëta, 
para se të kalojë koha pasi  e bën të vështirë të konstatojë faktet përkatëse dhe të bëjë 
ekzaminimin e drejtë të çështjes në fjalë pothuajse të pamundur (shih Kelly k. Mbretërisë 
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së Bashkuar nr. 10626/83, vendimi i Komisionit i datës 7 maj 1985, Vendimet dhe 
Raportet (DR) 42, fq. 205, Baybora dhe të tjerët kundër Qipros (vendim), nr. 77116/01, 
22 tetor 2002, Denisov kundër Rusisë (vendim), nr.33408 / 03, 6 maj 2004, dhe Williams 
kundër Mbretërisë së Bashkuar (vendim) nr 32567/06, 17 shkurt 2009).

75. Gjatë vlerësimit nëse një aplikant ka respektuar nenin 35 § 1, është e rëndësishme të kihet 
parasysh se kërkesat e përmbajtura në atë nen lidhur me shterimin  e mjeteve juridike 
vendore dhe periudhën gjashtë mujore janë të ndërlidhura ngushtë (shih Galstyan kundër 
Armenisë , nr. 26986/03, § 39, 15 nëntor 2007, dhe Williams, cituar më lart).

Kështu, kur nuk ka mjet juridik efektiv për një aplikues, afati skadon gjashtë 
muaj pas datës së akteve ose masave për të cilat ai ose ajo ankohet (shih Hazar dhe të 
tjerë kundër Turqisë (vendimi), nr.62566 / 00 10 janar 2002). Sidoqoftë, konsiderata 
të veçanta mund të zbatohen në raste të jashtëzakonshme kur një aplikant e shfrytëzon 
veten e tij për një mjet juridik të brendshëm dhe vetëm në një fazë të mëvonshme 
bëhet i vetëdijshëm ose duhet të ketë marrë dijeni për rrethanat që e bëjnë atë mjet të 
paefektshëm. Në një situatë të tillë periudha gjashtëmujore mund të llogaritet nga koha 
kur kërkuesi bëhet i vetëdijshëm ose duhet të jetë i vetëdijshëm për këto rrethana (shih, 
midis autoriteteve të tjera, Bulut dhe Yavuz kundër Turqisë, (dhjetor) nr. 73065/01, 28 
maj 2002, Younger kundër Mbretërisë së Bashkuar (vendim), nr 57420/00, GJEDNJ 
2003-I, Volokhy kundër Ukrainës, nr 23543/02, § 37, 2 nëntor 2006, dhe Varnava dhe 
të tjerë  kundër Turqisë [GC], nr.16064 / 90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 
16070/90, 16071/90, 16072/90 dhe 16073/90, § 157, GJEDNJ  2009). Kërkimi i mjeteve 
juridike që nuk plotësojnë kërkesat e nenit 35 § 1 nuk do të shqyrtohen nga Gjykata për 
qëllimet e përcaktimit të datës së “vendimit përfundimtar” ose llogaritjes së pikës së 
fillimit për zbatimin e rregullave gjashtëmujore ( Shih datën 13 dhjetor 2002, Prystavska 
kundër Ukrainës (vendimi), nr 21287/02, 17 dhjetor 2002, Sapeyan kundër Armenisë, 
nr. 35738/03, § 21, 13 janar 2009, dhe Tucka kundër Mbretërisë së Bashkuar (nr.1) 
(vendim), nr 34586/10, § 14, 18 janar 2010).

Rrjedhimisht, nëse një kërkues i drejtohet një mjeti juridik i cili është i destinuar 
të dështojë që nga fillimi, vendimi mbi atë ankesë nuk mund të merret parasysh për 
llogaritjen e periudhës gjashtë mujore (shih, për shembull, Musayeva dhe të tjerë kundër 
Rusisë. 74239/01, 1 qershor 2006, dhe Rezgui kundër Francës (vendimi), nr. 49859/99, 
GJEDNJ 2000-XI).

76.  Në vendimin  mbi çështjen nëse një aplikant ka përmbushur detyrimin për të shteruar 
mjetet juridike vendore duke pasur parasysh rrethanat specifike të rastit të tij ose saj, 
Gjykata duhet së pari të identifikojë aktin e autoriteteve të shtetit të paditur të ankimuar 
nga aplikanti ( Shih Haralambie kundër Rumanisë, nr. 21737/03, § 70, 27 tetor 2009). 
Në lidhje me këtë, Gjykata ka vendosur që në fushën e përdorimit të paligjshëm të forcës 
nga agjentët shtetërorë - dhe jo thjesht faj, mosveprim ose neglizhencë - procedurat 
civile ose administrative që synojnë vetëm dhënien e dëmeve, në vend që të sigurojnë 
identifikimin dhe dënimin e atyre që janë përgjegjës , nuk ishin mjete juridike adekuate 
dhe efektive të afta për të siguruar dëmshpërblim për ankesat bazuar në aspektin 
substancial të neneve 2 dhe 3 të Konventës (shih, ndër të tjera, Yaşa kundër Turqisë, 2 
shtator 1998, § 74, Raportet e aktgjykimeve dhe vendimeve 1998 VI, dhe Mocanu dhe 
të tjerët, përmendur më lart, § 227).

77.  Detyrimi i Palëve Kontraktuese sipas neneve 2 dhe 3 të Konventës për të kryer një hetim 
të aftë për të çuar në identifikimin dhe dënimin e atyre që janë përgjegjës në rastet e 
sulmit mund të bëhet zhgënjyes  në lidhje me ankesat sipas atyre neneve, një kërkues u 
kërkohej të ndërmarrë një veprim që çon vetëm në dhënien e dëmeve (shih Mocanu dhe 
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të tjerë, cituar më lart, § 234).
78.  Prandaj, Gjykata do të shqyrtojë vërejtjet e Qeverisë lidhur me ankesën siç është 

përcaktuar nga kërkuesi. Ajo vëren se,  rasti në fjalë ka të bëjë me kërkesën e kërkuesit 
për rihapjen e procedurës penale në lidhje me keqtrajtimin e tij nga ana e punonjësve 
të policisë. Parashtruesi pohon se, duke pasur parasysh pranimin e Qeverisë për 
keqtrajtimin e tij pas ndërprerjes së procedurës së brendshme, ai kishte të drejtë në 
bazë të neneve 3 dhe 13 të Konventës për një hetim efektiv për keqtrajtimin e tij dhe 
se i vetmi mjet  juridik në dispozicion në lidhje me këtë ishte rihapja e procedurave të 
ndërprera bazuar në dispozitat e neneve 655 deri 657 të Ligjit të Procedurës Penale të 
Letonisë.

79.  Gjykata konsideron se pyetja nëse parashtruesi i kërkesës i ka shteruar të gjitha 
mjetet juridike efektive duke kërkuar rihapjen e procedurave të ndërprera në bazë të 
dispozitave të brendshme të lartpërmendura dhe pyetja nëse ai është pajtuar me rregullën 
gjashtëmujore janë të lidhura ngushtë me efektivitetin mjetin dhe me  meritat e ankesave 
të tij. Për këtë arsye, këto kundërshtime bashkohen me meritat.
(iii) Kundërshtimi se ankesa është e papajtueshme ratione materiae

80.  Pyetjet nëse kërkuesi ishte viktimë e shkeljes së të drejtave të tij për shkak të refuzimit të 
Qeverisë për të rihapur procedurën e ndërprerë, nëse ai i kishte shteruar të gjitha mjetet 
juridike efektive duke kërkuar rihapjen e procedurës së ndërprerë në bazë të dispozitave 
të brendshme të lartpërmendura dhe nëse ai është pajtuar me rregullën gjashtëmujore, 
janë të lidhur me pyetjen më të gjerë të ngritur nga kundërshtimi paraprak i Qeverisë 
për arsyetim ratione materiae në atë që kërkuesi nuk mund të pretendojë të drejtën sipas 
Konventës për rihapjen e procedurës penale të përfunduar. Kjo pyetje është e lidhur 
ngushtë me efektivitetin e këtij mjeti dhe në këtë mënyrë me meritat e ankesave të 
ankuesit. Prandaj, Gjykata gjithashtu bashkohet me këtë kundërshtim për meritat.
1. Përfundime të përkohshme mbi kundërshtimet paraprake të Qeverisë

81.  Për arsyet e parashtruara më lart, Gjykata konstaton se kundërshtimet e Qeverisë janë 
aq të lidhura ngushtë me ankesat e ankuesit se ato duhet të bashkohen me meritat e 
çështjes. Duke qenë kështu, ankesat nuk mund të shpallen të papranueshme për arsyet e 
lartpërmendura.

82.  Gjykata më tej konstaton se këto ankesa nuk janë qartazi të pabazuara në kuptim të nenit 
35 § 3 (a) të Konventës. Asnjë arsye tjetër për shpalljen e tyre të papranueshme nuk 
është krijuar, prandaj ato duhet të shpallen të pranueshme.

C. Meritat

1. Parashtresat e palëve dhe ndërhyrësit e palës së tretë
(a)Qeveria

83.  Qeveria përsëriti paraqitjen e saj  (shih paragrafët 40-46 më lart) në atë që nuk kishte 
asnjë detyrim sipas nenit 3 ose ndonjë neni tjetër të Konventës për të rihapur procedurat 
e brendshme në çdo rast kur kishte shkelje të Konventës. Faktet individuale të secilit rast 
do të përcaktojnë nëse nevoja për të siguruar restitutio in integrum kërkonte rihapjen e 
procedurës dhe nëse kjo nevojë mbizotëronte mbi parimin e sigurisë juridike. Qeveria 
gjithashtu theksoi se kërkuesi kishte dështuar të zbulonte natyrën e «pasojave shumë 
serioze» që ai gjoja vazhdonte të vuante si rezultat i hetimit joefektiv në keqtrajtimin 
e tij. Ndërkohë që ndërprerja e procedurës penale kundër punonjësve të policisë mund 
të ketë çuar në ndonjë zhgënjim për aplikantin, kjo nuk do të kishte pasoja të rënda për 
të. Lidhur me këtë, Qeveria parashtroi se në rastin në fjalë, ndryshe nga ajo e Cēnieks, 
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e përmendur më lart, nuk u ngrit asnjë çështje lidhur me ndikimin e keqtrajtimit të 
ankuesit mbi drejtësinë e procedurave që përcaktonin paditë e ngritura kundër tij, 
Deklaroi ankesën sipas nenit 6 të Konventës si të papranueshme.

84. Qeveria gjithashtu përsëriti se arsyeja pse autoritetet vendase kishin refuzuar rihapjen e 
lëndës penale nr. 50207598 nuk ishte për shkak se shkelja e nenit 3 të Konventës ishte 
themeluar në një deklaratë të njëanshme të dorëzuar nga Qeveria dhe e pranuar nga 
Gjykata, por për shkak se deklarata e njëanshme nuk ka mundur të përmbajë dhe nuk 
mund të përmbante fakte ose prova të reja që mund të përdoreshin në hetimin  për të 
ndrequr mangësitë që i kishte bërë qeverisë të pranonte shkelje të nenit 3.

85.  Në përputhje me konsideratat e mësipërme, Qeveria kërkoi nga Gjykata të konkludojë 
se ankesa e ankuesit për shkelje të aspektit procedural të nenit 3 nuk ka zbuluar shkelje 
të kësaj dispozite.

86.  Në lidhje me nenin 13 të Konventës, Qeveria theksoi praktikën konsistente të Gjykatës 
sipas të cilës Neni 13 kërkoi një mjet juridik në të drejtën e brendshme vetëm për t’u 
marrë me thelbin e një “ankese të argumentueshme” sipas Konventës. Ata theksuan që 
kërkuesi nuk kishte një “kërkesë të argumentueshme” sipas nenit 3 të Konventës dhe se 
për këtë arsye nuk kishte vend për Gjykatën që të shqyrtojë më tej ankesën sipas nenit 
13. Ata parashtruan se nuk kishte pasur shkelje të nenit 13.
(b) Aplikuesi

87.  Ankuesi parashtroi se Republika e Letonisë nuk kishte kryer kurrë një hetim zyrtar në 
ankesat e tij për keqtrajtimin nga ana e punonjësve të policisë. Fakti që qeveria kishte 
pranuar në deklaratën e tyre të njëanshme se dhuna fizike ndaj të cilës ai ishte nënshtruar 
dhe mosekzistimi i hetimit në ankesat e tij kishte shkelur nenin 3 nuk do të thotë që 
Republika e Letonisë është liruar nga detyrimi për të hetuar ankesat e tij mbi meritat.

88.  Në të kundërtën, neni 3 i Konventës i përmbahet një detyrim i vazhdueshëm nga ana e 
autoriteteve letoneze për të siguruar një hetim efektiv, të pavarur dhe të paanshëm që mund 
të çojë në dënimin e atyre që janë përgjegjës. Ky hetim nuk duhet domosdoshmërisht 
të çojë në një sanksion të veçantë, por ka bërë që një detyrim për shtetin të shqyrtojë 
ankesat e ankuesit në bazë të meritave.

89.  Refuzimi për të hetuar ankesat e aplikantit kishte çuar në një situatë në të cilën ndalimi 
i përgjithshëm ligjor i torturës dhe trajtimit dhe dënimit çnjerëzor dhe degradues u bë i 
paefektshëm në praktikë. Zyrtarët e policisë përgjegjës kishin keqpërdorur të drejtat e 
aplikantit por kishin mbetur pa u ndëshkuar.

90.  Ankuesi iu referua Rekomandimit Nr. R (2000) 2 të Komitetit të Ministrave dhe nenit 
655 të Ligjit të Procedurës Penale të Letonisë dhe argumentoi se ato parashikonin një 
detyrim për të rihapur procedurën penale në rastet kur Gjykata kishte gjetur shkelje të 
Konventës. Megjithatë, qasja shumë formale e marrë nga prokurori i bashkangjitur në 
Gjykatën Rajonale të Rigës kishte çuar në refuzimin e rihapjes së procedurës penale.

Sipas parashtruesit, as Rekomandimi, as Neni 655 i Ligjit të Procedurës Penale nuk 
duhet të interpretohet ngushtë duke nënkuptuar se procedurat penale duhet të rihapen 
vetëm në disa raste (të jashtëzakonshme). Ai gjithashtu konsideroi se paragrafët (i), (ii) 
(a) dhe (ii) (b) të Rekomandimit listuan vetëm raste të veçanta të shkeljeve të Konventës 
dhe se lista nuk ishte shteruese.

91. Ankuesi pretendonte se ai vazhdonte të vuante pasoja negative shumë serioze si 
rezultat i mungesës së ndonjë hetimi efektiv, të pavarur dhe të paanshëm. Identifikimi 
i punonjësve të policisë përgjegjës dhe njohja e përgjegjësisë së tyre ishin shumë të 
rëndësishme për aplikuesit edhe pse, për shkak të skadimit të afatit të parashkrimit, 
ata nuk mund të ndëshkoheshin. Këto pasoja mund të zgjidhen vetëm me vendim për 
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rihapjen e procedurës penale në rastin nr. 50207598. Megjithëse ankuesi kishte shërbyer 
nëntë vjet burg për grabitje, ishte shumë e rëndësishme për të që të merrte njohjen 
se dënimi i tij ishte bazuar në procedimet penale në të cilat ai ishte keqtrajtuar nga 
punonjësit e policisë në kundërshtim me nenin 3 të Konventa në fazën e hetimit.

92. Sipas pikëpamjes së aplikantit, edhe pse Neni 13 nuk parashikon që Shteti 
domosdoshmërisht duhet të rihapë procedurat penale në të gjitha rastet, duhet të ketë një 
procedurë të përshtatshme për shqyrtimin e një çështjeje individuale mbi bazueshmërinë 
e saj.
(c) Ndërhyrësi i palës së tretë

93.  Fondacioni i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut (FHDNJ) kërkoi nga Gjykata që të sqarojë 
rregullat që rregullojnë mundësinë për të zgjidhur një çështje në bazë të një deklarate të 
njëanshme.

94.  FHDNJ pohoi se procedura e njëanshme e deklarimit ishte veçanërisht problematike 
kur një deklaratë e njëanshme ishte paraqitur nga një qeveri menjëherë pasi një aplikues 
kishte refuzuar të zgjidhte çështjen sipas Rregullës 43 të Rregullores së Gjykatës 
(zgjidhje miqësore). Kështu, aplikuesit, pavarësisht se kishin dërguar një mesazh të 
qartë se ata dëshironin të vazhdonin me rastet e tyre pasi që ishin të pakënaqur me 
kushtet e propozuara të zgjidhjes, po shihnin rastet e tyre të nxjerra nga Gjykata. Kjo 
nganjëherë krijoi një situatë të vështirë për aplikuesit dhe përfaqësuesit e tyre, pasi këta 
të fundit nuk ishin në gjendje t’i shpjegonin klientëve të tyre qasjen e marrë nga Gjykata.

95.  FHDNJ ja më tej vuri në dukje se praktika e Gjykatës për futjen e disa detyrimeve 
shtesë në vendimet e grevës mbi dhe përtej detyrimeve të ndërmarra nga një qeveri në 
deklaratën e tyre të njëanshme (ata iu referuan Sroka, cituar më lart) ishte vendimtar për 
çdo hap përmirësues të merren në nivel kombëtar pas vendimit të Gjykatës.

96.  Përvoja me rastet polake kishte zbuluar mungesën e rregullave strikte që rregullonin 
përzgjedhjen e rasteve për deklaratat e njëanshme, të kombinuara me një numër në rritje 
të vendimeve të hequra jashtë liste  bazuar në deklarimet e njëanshme. Këto procedura 
dhe pasojat e tyre të mundshme ishin të vështira për t’u shpjeguar aplikuesve, të cilët 
gjithashtu nuk kishin mundësi të sfidonin vendimet e tilla të cilat, ndryshe nga vendimet, 
nuk mund të formonin subjektin e një ankimi në Dhomën e Madhe. Kjo minoi autoritetin 
dhe besimin e Gjykatës midis aplikantëve. Gjithashtu, informacioni i dhënë nga Gjykata 
e heqjes nga  lista e çështjes ishte i pamjaftueshëm  dhe konfuz ndaj aplikantëve. Për të 
eliminuar mospërputhjet në praktikë, standardet që dalin nga jurisprudenca e Gjykatës 
duhet të përfshihen në Rregulloren e Gjykatës.

97.  Ndërhyrësi ishte i shqetësuar se përdorimi i deklaratave të njëanshme ishte shtrirë në 
një larmi të madhe rastesh, duke përfshirë raste të rëndësishme që vinin nga praktikat 
abuzive ose legjislacioni i mangët. Mungesa e rregullave strikte i lejoi qeveritë që të 
përpiqen të marrin raste të rëndësishme me anë të deklaratave të njëanshme.

98.  Ka pasur situata në të cilat janë përdorur deklarata të njëanshme në rastet që kanë të 
bëjnë jo vetëm me ankesat e shkeljeve të përsëritura (për shembull kohëzgjatjen e 
paraburgimit), por edhe ankesave të tjera si mbipopullimi në vendet e paraburgimit, 
keqtrajtimi dhe mungesa e një hetimi efektiv . Përdorimi i përbashkët i deklaratave 
të njëanshme mund të çojë në situata në të cilat rastet që zbulojnë jo vetëm probleme 
sistematike por edhe shkelje specifike dhe komplekse mund të trajtohen nga Gjykata 
si të përsëritura. Kjo krijoi përshtypjen se Gjykata po i detyronte palët që ta zgjidhnin 
çështjen nëpërmjet një zgjidhjeje miqësore ose një deklarimi të njëanshëm.

99.  Një nga kushtet në mënyrë që Gjykata të pranojë një deklaratë të njëanshme ishte se ajo 
duhet t’u sigurojë kërkuesve një dëmshpërblim adekuat për shkeljen e pretenduar të të 
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drejtave të njeriut. Megjithatë, shpesh ndodh që masat e propozuara nga një qeveri në 
deklaratën e tyre të njëanshme nuk mbuluan dëmin e pësuar nga kërkuesi.

100. Përderisa rishikimi i një çështje ishte një nga mjetet më efektive të dëmshpërblimit, në 
disa raste nuk ishte e qartë nëse dispozitat e brendshme lejojnë mundësinë e rihapjes së 
çështjes në bazë të një vendimi të shkëputur pas një deklarate të njëanshme.

101. FHDNJ  rekomandon që Komiteti i Ministrave të jetë i autorizuar të mbikëqyrë të gjitha 
vendimet jashtë liste pas një deklarimi të njëanshëm, jo   vetëm ato ku Gjykata kishte 
dhënë një shpërblim për kostot dhe shpenzimet vendime të hedhura poshtë.

102. Së fundmi, FHDNJ kërkoi nga Gjykata të refuzojë të pranojë deklarata të njëanshme në 
disa lloje të rasteve, veçanërisht ato që mund të krijojnë një precedent me rëndësi për 
zhvillimin e ligjit vendor, ato ku nuk ekzistonte asnjë praktikë gjyqësore e vendosur 
lidhur me një çështje të caktuar në të drejtën kombëtare dhe ato ku qeveria nuk ishte 
në gjendje të paraqiste një plan veprimi të hollësishëm për Komitetin e Ministrave për 
trajtimin e rasteve të ngjashme.
2. Vlerësimi i Gjykatës
(a) Parimet e vendosura në praktikën gjyqësore të Gjykatës

103. Detyrimi për të kryer një hetim efektiv në pretendimet për trajtimin që shkelin nenin 
3 të shkaktuar nga ana e agjentëve shtetërorë është vendosur mirë në jurisprudencën e 
Gjykatës (shih, për autoritetin më të fundit, Bouyid kundër Belgjikës [GC] 23380/09, §§ 
114-123, 28 shtator 2015, dhe për një deklaratë të plotë të parimeve nga Dhoma e Madhe, 
El-Masri kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë [GC], numër 39630/09, § 
182-185, GJEDNJ 2012, dhe Mocanu dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 316-326). Për të 
qenë “efektiv”, një hetim i tillë, si në rastin e nenit 2, së pari duhet të jetë adekuat (shih 
Ramsahai dhe të tjerë  kundër Hollandës [GC], nr. 52391/99, § 324, GJEDNJ 2007-
II, dhe Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç kundër Turqisë [GC], nr. 24014/05, § 172, 14 
prill 2015). Kjo do të thotë se ajo duhet të jetë e aftë të çojë në përcaktimin e fakteve 
dhe në përcaktimin nëse forca e përdorur ishte ose nuk ishte e justifikuar në rrethanat 
dhe për identifikimin dhe - nëse është e përshtatshme - ndëshkimin e atyre që janë 
përgjegjës (shih, ndër të tjera, Assenov dhe të tjerët kundër Bullgarisë, 28 tetor 1998, 
§ 102, Raportet 1998 -VIII, Labita kundër Italisë [GC], nr 26772/95, § 131,GJEDNJ- 
2000 IV, Giuliani dhe Gaggio kundër Italisë [GC], nr. 23458/02, § 301, GJEDNJ 2011 
(ekstrakte), dhe Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç, cituar më lart, § 172).

104. Përveç një hetimi tërësor dhe efektiv, është e domosdoshme që shteti, me qëllim të 
korrigjimit të shkeljes së nenit 3 në nivel kombëtar, të ketë dhënë një kompensim për 
aplikantin, kur është e përshtatshme, ose së paku t’i japë atij ose asaj  mundësinë  e 
kërkimit dhe marrjes së kompensimit për dëmin që ai ose ajo e ka përjetuar si rezultat 
i keqtrajtuesve (Shih Gäfgen kundër Gjermanisë [GC], nr. 22978/05, § 118,GJEDNJ  
2010). 

105. Në rastet e keqtrajtimit me dashje shkelja e nenit 3 nuk mund të ndreqet vetëm me 
dhënien e kompensimit për viktimën. Kjo është kështu, sepse nëse autoritetet mund të 
kufizojnë reagimin e tyre ndaj incidenteve të keqtrajtimit me paramendim nga agjentët 
shtetërorë për thjesht pagesën e kompensimit, ndërkohë që nuk bëjnë mjaft për të ndjekur 
penalisht dhe për të dënuar ata që janë përgjegjës, do të ishte e mundur në disa raste për 
agjentët e Shtetit  për të abuzuar me të drejtat e atyre që janë nën kontrollin e tyre me 
pandëshkueshmërinë  virtuale dhe ndalimi i përgjithshëm ligjor i torturës dhe trajtimit 
çnjerëzor dhe degradues, pavarësisht nga rëndësia themelore, do të ishte joefektive në 
praktikë (shih Gäfgen, cituar më lart, §§ 116 dhe 119 ).

106. Për më tepër, rezultati i hetimeve dhe i procedurave pasuese penale, duke përfshirë 
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sanksionet e vendosura si dhe masat disiplinore të marra, është konsideruar vendimtare. 
Është jetësore për të siguruar , që efektet parandaluese të sistemit gjyqësor dhe rëndësia 
e rolit që kërkohet të luajë në parandalimin e shkeljeve të ndalimit të keqtrajtimit nuk 
dëmtohen (ibid., § 121).

107. Gjykata gjithashtu ka theksuar, në kontekstin e detyrimit sipas nenit 2 për të hetuar 
vdekjen e dhunshme ose të dyshimtë, se kur informacioni që supozohet se hedh dritë 
të re mbi rrethanat e një vdekjeje del në domenin  publik, mund të lindë një detyrim 
i ri për të hetuar vdekjen (shih Hackett kundër Mbretërisë së Bashkuar (vendim), nr. 
34698/04, 10 maj 2005, Brecknell kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr 32457/04, §§ 
66-67, 27 nëntor 2007, dhe Williams , Cituar më lart). Natyra dhe shtrirja e çdo hetimi 
të mëvonshëm të kërkuar nga detyrimi procedural varet në mënyrë të pashmangshme 
nga rrethanat e secilit rast të veçantë dhe mund të ndryshojë shumë nga ajo që pritet 
menjëherë pas vdekjes (shih Stanimirović kundër Serbisë, nr.26088/06 , § 29, 18 tetor 
2011, dhe Harrison dhe të tjerë  kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 44301/13, 44379/13 
dhe 44384/13, § 51, 25 mars 2014).

Parimet në lidhje me detyrimin procedural për të hetuar sipas nenit 2, të përshkruara 
më lart, zbatohen në mënyrë të ngjashme me detyrimin procedural për të hetuar sipas 
nenit 3 (shih Tuna kundër Turqisë, nr. 22339/03, §§ 58-63, 19 janar 2010). Detyrimi i 
autoriteteve vendase sipas Konventës për të kryer një hetim tërësor dhe efektiv në lidhje 
me pretendimet e diskutueshme të Nenit 3 nuk kërkon domosdoshmërisht dënimin 
me të gjitha shpenzimet e agjentëve shtetërorë të përfshirë në keqtrajtimin e supozuar. 
Konventa kërkon vetëm që të ketë “një hetim të aftë për të udhëhequr dënimin e atyre që 
janë përgjegjës” (shih Egmez kundër Qipros, nr.30873 / 96, § 70, GJEDNJ 2000- XII).

108. Në lidhje me nenin 13 të Konventës, Gjykata përsërit se garanton disponueshmërinë në 
nivel kombëtar të një mjeti juridik me anë të të cilit të ankohet për shkelje të të drejtave dhe 
lirive të Konventës. Edhe pse Shteteve Kontraktuese u jepet një diskrecion i mënyrës në 
të cilën ata janë në përputhje me detyrimet e tyre sipas kësaj dispozite, duhet të ekzistojë 
një mjet i brendshëm që lejon autoritetin kompetent kombëtar të merret me përmbajtjen 
e ankesës përkatëse të Konventës dhe të japë lehtësim të duhur. Objekti i detyrimit 
sipas nenit 13 varion në varësi të natyrës së ankesës së aplikantit sipas Konventës, por 
mjetet juridike duhet në çdo rast të jenë “efektive” në praktikë dhe në ligj, në veçanti në 
kuptimin që ushtrimi i saj nuk duhet të pengohet në mënyrë të pajustifikuar nga veprimet 
ose mosveprimet e autoriteteve të shtetit  (shih Büyükdağ kundër Turqisë, nr. 28340/95, 
§ 64, 21 dhjetor 2000, me rastet e përmendura aty, veçanërisht Aksoy kundër Turqisë, 18 
dhjetor 1996, § 95, Raportet 1996 -VI).

109. Për më tepër, vendimet e Gjykatës shërbejnë jo vetëm për të vendosur ato raste të 
paraqitura para saj, por në përgjithësi, për të sqaruar, mbrojtur dhe zhvilluar rregullat 
e themeluara nga Konventa, duke kontribuar kështu në respektimin nga Shtetet dhe  
angazhimet  e  ndërmarra prej tyre si Palë  Kontraktuese. Megjithëse qëllimi parësor i 
sistemit të Konventës është të sigurojë lehtësim individual, misioni i tij është gjithashtu 
të përcaktojë çështjet në baza të politikave publike në interes të përbashkët, duke 
ngritur standardet e përgjithshme të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe duke zgjeruar 
jurisprudencën e të drejtave të njeriut në të gjithë komunitetin e Shteteve të Konventës 
(shih Rantsev kundër Qipros dhe Rusisë, nr. 25965/04, § 197, GJEDNJ 2010 (ekstrakte), 
me referenca të mëtejshme).
(b) Zbatimi i parimeve të mësipërme në rastin aktual
(i) Neni 3 i Konventës

110. Sipas nenit 19 të Konventës, është detyrë e Gjykatës që të sigurojë respektimin e 
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angazhimeve të ndërmarra nga Shtetet Kontraktuese në Konventë.
111. Ankuesi pretendoi se Qeveria e paditur kishte detyrimin për të hetuar keqtrajtimin ndaj 

të cilit ai ishte nënshtruar, për shkak të njohjes së tyre të shkeljes së nenit 3 së bashku 
me ndërmarrjen e përfshirë në deklaratën e tyre të njëanshme “për të siguruar një mjet 
efektiv juridik “dhe me vendimin e Gjykatës për të pranuar atë deklaratë të njëanshme. 
Qeveria pretendoi, përkundrazi, se as kushtet e deklarimit të njëanshëm të tyre, as 
formulimi i vendimit të Gjykatës që pranonte deklaratën nuk mund të interpretohej në 
mënyrë të tillë që të gjeneronte një detyrim për të rihapur procedurat e ndërprera në 
keqtrajtimin e aplikantit.

112.Detyra  e Gjykatës është të përcaktojë në radhë të parë nëse shteti i paditur ka detyrimin 
të rihapë procedurat e ndërprera dhe nëse refuzimi për ta bërë këtë shkakton një çështje 
sipas Konventës. Do të vinte re në lidhje me këtë që në vendimin e hequr nga lista  
të datës 10 shkurt 2009, Gjykata nuk i kishte shprehur shprehimisht Qeverisë nëse 
ata mbetën nën një detyrimi  për të kryer një hetim efektiv ose nëse ky detyrim ishte 
shuar me njohjen e një shkeljeje dhe nga pagesa e kompensimit. Prandaj, Gjykata do të 
shqyrtojë nëse një detyrim i tillë mund të lindë nga angazhimi i Qeverisë që përfshihet 
në deklaratën e tyre të njëanshme dhe nga vendimi i Gjykatës së datës 10 shkurt 2009, 
për aq sa ka hedhur poshtë ankesën e ankuesit sipas nenit 3 të procedurës në kërkesën 
nr. 547/02 (shih paragrafin 20 më lart), ose nëse refuzimi në fjalë shpalosi një dështim në 
përmbushjen e ndonjë detyrimi procedural që ka vazhduar të ekzistojë pas atij vendimit 
të hequr nga lista.

113. Gjykata rithekson që, siç është e qartë nga struktura e nenit 37 të Konventës dhe nga 
praktika e saj gjyqësore në lidhje me deklaratat e njëanshme (shih paragrafët 64 deri 
69 më lart), arsyet që qëndrojnë në bazë të një vendimi nga Gjykata për të pranuar një 
deklaratë e njëanshme dhe për të hequr nga lista  një kërkesë (ose  një pjesë të saj) janë 
të lidhura ngushtë me natyrën e ankesës së aplikantit dhe rrjedhimisht, detyrimeve të 
Qeverisë së paditur sipas Konventës në lidhje me të drejtat e shkelura.

114.Lidhur sa më sipër, Gjykata vlerësoi në vendimin e saj të 10 shkurtit 2009 sipërmarrjet 
e Qeverisë së Letonisë të përfshira në deklaratën e tyre të njëanshme të 30 prillit 
2008 lidhur me kërkesën nr. 547/02. Rezultati i vlerësimit të Gjykatës pasqyrohet në 
argumentet dhe vërejtjet të cilat janë avancuar në mbështetje të shtyrjes së ankesave 
përkatëse sipas nenit 3 të Konventës më 10 shkurt 2009 dhe të cilat janë pjesë e atij 
vendimi.

115. Në kërkesën e tanishme, palët nuk pretendonin që Gjykata kishte kryer një gabim të 
dukshëm të procedurës ose substancës kur pranoi deklaratën e njëanshme të Qeverisë si 
bazë për të nxjerrë ankesat përkatëse. Nga ana tjetër, ata nuk u pajtuan për konkluzionet 
që duhen marrë nga formulimi i:
(a)  ndërmarrja e Qeverisë “të miratojë të gjitha masat e nevojshme për të shmangur 

shkeljet e ngjashme në të ardhmen, si dhe për të siguruar një mjet efektiv”, dhe
(b)  dënimin e përmendur në paragrafin 54 të vendimit lidhur me mundësinë e përdorimit 

të mjeteve të tjera juridike: “Ky vendim nuk cenon mundësinë e aplikantit për 
të ushtruar ndonjë mjet tjetër në dispozicion për të marrë dëmshpërblim” (“Cette 
décision ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d’exercer, le cas 
échéant, d’autres recours afin d’obtenir réparation”).

116. Gjykata nuk konstaton rrethana të jashtëzakonshme në rastin aktual (shih paragrafin 
69 më lart) që mund të justifikojë rikthimin në listën e rasteve të pjesës së aplikimit nr. 
547/02 që  ajo hoqi nga lista më 10 shkurt 2009.

Ndërmarrja e Qeverisë nën pikën (a) më sipër për të “siguruar një mjet efektiv 
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juridik” duhet të interpretohet si një masë e përgjithshme dhe jo një masë specifike, 
individuale, që sugjeron që refuzimi për të rihapur procedurat  shkel atë kusht.

Megjithatë, Gjykata i konsideron veçanërisht të rëndësishme referencën në pikën 
(b) më lart për faktin se kërkuesi ka ruajtur mundësinë për të ushtruar “çdo mjet tjetër 
në dispozicion për të marrë dëmshpërblim” si parakusht për vendimin e Gjykatës për të 
hequr pjesë të aplikimit nga lista e saj e rasteve.

Një mundësi e tillë duhet parë në sfondin e jurisprudencës së Gjykatës në lidhje 
me keqtrajtimin nga agjentët shtetërorë. E drejta e aplikantit për të përfituar nga mjetet 
ekzistuese për të marrë dëmshpërblim duhet të shoqërohet nga një detyrim përkatës nga 
ana e Qeverisë së paditur për t’i dhënë atij mjetin juridik në formën e një procedure për 
hetimin e keqtrajtimit të tij në duart e agjentëve shtetërorë (shih paragrafin 105 më lart).

Pagesa e kompensimit, qoftë si rezultat i një deklarimi të njëanshëm ose pas 
procedurave të brendshme për dëmet, nuk mund të mjaftojë, duke pasur parasysh 
detyrimin e Shtetit sipas nenit 3 për të kryer një hetim efektiv në rastet e keqtrajtimit me 
dashje nga agjentët e shtetit ( shih Gäfgen, cituar më lart, §§ 116 dhe 119).

117. Prandaj, interpretimi i Qeverisë, siç thuhet në deklaratën e tyre të njëanshme, se pagesa 
e kompensimit përbën zgjidhjen përfundimtare të çështjes nuk mund të pranohet. 
Një interpretim i tillë do të shuante një pjesë thelbësore të së drejtës së kërkuesit dhe 
detyrimit të shtetit sipas anës procedurale të nenit 3 të Konventës (shih paragrafët 104 
dhe 105 më lart).

Përderisa është e vërtetë që vendimi  i datës 10 shkurt 2009 përfshinte një deponim 
përfundimtar për qëllimet e Konventës për ankesën procedurale të ankuesit sipas nenit 3 
të Konventës në aplikimin nr. 547/02, Gjykata thekson në këtë kontekst se procedura e 
njëanshme e deklarimit është e jashtëzakonshme. Si i tillë, kur bëhet fjalë për shkelje të 
të drejtave më themelore që gjenden në Konventë, nuk ka për qëllim as ta anashkalojë 
kundërshtimin e aplikantit ndaj një zgjidhjeje miqësore, ose t’i lejojë Qeverisë të 
largohet nga përgjegjësia e tyre për shkelje të tilla.

118. Prandaj, Gjykata konsideron se, në mungesë të një hetimi efektiv për keqtrajtimin e 
kërkueses nga ana e punonjësve të policisë, vendimi i hequr nga lista i 10 shkurtit 2009 
nuk e kishte dhe nuk mund të shuante detyrimin e vazhdueshëm të Qeverisë së Letonisë 
për të kryer një hetim mbi  pajtueshmërinë me kërkesat e Konventës (shih gjithashtu 
Žarković dhe të tjerë, përmendur më lart). Prandaj, nuk mund të thuhet se duke paguar 
shumën e kompensimit të treguar në deklaratën e tyre të njëanshme dhe duke pranuar një 
shkelje të dispozitave të ndryshme të Konventës, shteti përgjegjës shkarkoi detyrimin e 
vazhdueshëm procedural që i përket atij sipas nenit 3 të Konventës.

119. Sipas ligjit përkatës letonez, ishte e mundur që kërkuesi të paraqiste një kërkesë te 
prokurori publik për rihapjen e hetimit dhe ai e përdori këtë mundësi. Duke iu nënshtruar 
përmbushjes së kushteve në nenet 393 dhe 655 deri 657 të Ligjit të Procedurës Penale 
(shih paragrafët 27 deri 31 më lart), prokurori publik ishte i autorizuar të rihapte 
procedurat për shkak të rrethanave të reja të zbuluara (shih, përkundrazi, Rezgui, Cituar 
më lart). Gjykata vëren se sipas nenit 655 (2) (5), një konstatim nga një autoritet gjyqësor 
ndërkombëtar se një vendim i Letonisë i cili ka hyrë në fuqi nuk është në përputhje me 
të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për Letoninë “do të përbëjë një rrethanë të 
sapo zbuluar. Kërkesa e kërkuesit u hodh poshtë nga autoritetet ndjekëse në dy nivele, 
me arsyetimin se deklarata e njëanshme e Qeverisë nuk përbënte një rrethanë të re të 
zbuluar për qëllimet e nenit 655 (2).

120. Gjykata gjithashtu përsërit se, sipas praktikës së përcaktuar, një kërkesë për rihapjen e 
procedurës ose përdorimin e mjeteve të njëjta të jashtëzakonshme nuk mund të merret si 
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rregull i përgjithshëm për qëllimet e nenit 35 § 1 të (Shih, për shembull, Withey kundër 
Mbretërisë së Bashkuar (vendim), nr. 59493/00, GJEDNJ 2003-X, dhe H. kundër 
Islandës, përmendur më lart, me referenca të mëtejshme). Një qasje e tillë në këtë rast 
do të sjellë si pasojë që Gjykata të mos ndalohej në baza formale për të shqyrtuar thelbin 
e ankesës së aplikantit për mungesën e një hetimi efektiv.

Sidoqoftë, në rrethanat specifike, Gjykata gjen arsye për t’u larguar nga ky rregull, 
duke pasur parasysh faktorët e mëposhtëm: pranimin e pakursyer dhe pa të drejtë të 
Qeverisë se kërkuesi ishte keqtrajtuar dhe se hetimi nuk arriti të plotësonte kërkesat e 
efektivitetit të mishëruar në nenin 3 të Konventës; Vlerësimin e vet të Gjykatës për atë 
deklaratë dhe lidhur me  konstatimet e  saj në lidhje me këtë, vendimin e saj për të hequr 
nga lista një pjesë të aplikimit nga lista e tyre e rasteve me një vendim përfundimtar të 
10 shkurtit 2009, duke i dhënë fund shqyrtimit të saj të çështjes (shih paragrafin 54 të atij 
vendimi) - duke vënë në dukje se ishte e hapur për aplikantin të ndiqte çdo mjet juridik 
kombëtar në dispozicion të tij; Dhe fakti që, në mungesë të një hetimi efektiv, detyrimi 
procedural i nenit 3 të shtetit të paditur vazhdoi të ekzistonte.

121. Duke u kthyer në thelbin e ankesës në fjalë, Gjykata vëren në fillim se nuk do të 
shprehë pikëpamjen nëse prokurorët e Letonisë ishin të justifikuar ose jo në vendosjen 
e refuzimit të kërkesës së kërkuesit për rihapjen e hetimit. Konventa, në përputhje me 
jurisprudencën e gjatë dhe të vendosur, nuk garanton në parim të drejtën për të rihapur 
rastin e mbyllur (shih, mutatis mutandis, Bochan kundër Ukrainës (nr.2) [GC], nr.22251 
/ 08 , § 44, GJEDNJ  2015). Megjithatë, Gjykata mund të shqyrtojë nëse mënyra në të 
cilën autoritetet e Letonisë kanë trajtuar kërkesën e kërkuesit kanë prodhuar efekte që 
nuk janë në përputhje me detyrimin e tyre të vazhdueshëm për Nenin 3 për të kryer një 
hetim efektiv.

122. Sidoqoftë, edhe duke supozuar se autoritetet hetuese nuk ishin në gjendje brenda kuadrit 
ligjor kombëtar ekzistues për të rifilluar hetimin që ishte ndërprerë më 19 mars 2001, 
Gjykata nuk konsideron se pengesat ligjore kombëtare të llojit të përmendur në vendimin 
e lartë të prokurorit të 20 dhjetorit 2010 mund të zvogëlojë detyrimin e vazhdueshëm të 
shtetit të paditur sipas nenit 3 të Konventës për të kryer një hetim efektiv (shih gjithashtu 
paragrafin 34 më lart). Në të kundërt, autoritetet mund të kufizonin reagimin e tyre 
ndaj incidenteve të keqtrajtimit me dashje nga agjentët shtetërorë për thjesht pagesën e 
kompensimit, ndërkohë që nuk bënin mjaftueshëm për të ndjekur penalisht dhe për të 
dënuar ata që ishin përgjegjës, duke bërë të mundur që në disa raste agjentët e shtetit të 
abuzonin të drejtat e atyre që janë nën kontrollin e tyre me pandëshkueshmëri virtuale 
dhe që e bëjnë ndalimin e përgjithshëm ligjor të torturës dhe trajtimit çnjerëzor dhe 
degradues, pavarësisht nga rëndësia themelore e tij, është joefektiv në praktikë (shih 
Gäfgen, cituar më lart, § 119).

123. Duke pasur parasysh refuzimin e autoriteteve për të rihapur procedurat e ndërprera 
penale në lidhje me keqtrajtimin e aplikantit siç është pranuar me deklaratën e njëanshme 
të Qeverisë në aplikimin nr. 547/02, Gjykata konsideron në rastin konkret që ankuesi 
nuk ka përfituar nga një hetim efektiv siç kërkohet me nenin 3 të Konventës.

124. Prandaj, Gjykata hedh poshtë vërejtjen paraprake të Qeverisë se kërkesa është e 
papajtueshme ratione materiae me Konventën, si dhe kundërshtimet e tyre për mungesën 
e statusit të viktimës, mos-shterimin  e mjeteve juridike vendore dhe mosrespektimin 
e rregullave gjashtë mujore. Duke vendosur në bazë të meritave, konstaton se ka pasur 
shkelje të nenit 3 të Konventës nën kreun e saj procedural.
(iii) Neni 13 i Konventës

125. Duke marrë parasysh konstatimet e saj  në paragrafët 119 dhe 122 dhe konkluzionin e 
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saj në paragrafin 124 më lart, Gjykata konsideron se nuk lind ndonjë çështje e veçantë 
lidhur me shkeljen e pretenduar të nenit 13 të marrë në lidhje me nenin 3 (shih, ndër 
autoritetet e tjera, Nachova dhe të tjerë k.Bullgarisë  [GC ] nr. 43577/98 dhe  43579/98, 
§ 123, GJEDNJ  2005 -VII; dhe nr. 36760/06, § 252, GJEDNJ 2012 dhe Chiragov dhe 
të tjerë k. Armenisë [GC], nr. 13216/05, § 220, GJEDNJ  2015).

II. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

126. Neni 41 i Konventës parashikon:
“Nëse Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të Konventës ose Protokolleve 

të saj dhe nëse ligji i brendshëm i Palës së Lartë Kontraktuese në fjalë lejon vetëm 
një dëmshpërblim të pjesshëm, Gjykata, nëse është e nevojshme, do të sigurojë një 
kompensim të drejtë për palën   e dëmtuar. “

A. Dëmtimi

127. Ankuesi ka kërkuar 50,000 EURO  në lidhje me dëmin jo-material.
128. Qeveria argumentoi që, në lidhje me fushën e  zgjatur arbitrarisht të kërkesës, kërkesa 

për kompensim duhet të hidhet poshtë si e dukshme e pabazuar. Në çdo rast, shuma e 
kërkuar ishte e tepërt  dhe e tepruar.

129. Gjykata e konsideron të pamohueshme që kërkuesi ka pësuar dëme jo-materiale për 
shkak të shkeljes së nenit 3 të Konventës nën kreun e saj procedural. Duke e bërë 
vlerësimin e saj  në baza të barabarta siç kërkohet me nenin 41 të Konventës, ajo i jep 
atij 4,000 Euro.

B. Interesi i munguar 

130. Gjykata e konsideron të përshtatshme që norma e interesit të vonuar duhet të bazohet 
në normën e huadhënies marxhinale të Bankës Qendrore Evropiane, në të cilën duhet 
shtuar tre pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA

1.  Bashkon me meritat, me shumicë, kundërshtimet e Qeverisë se ankesat e mbetura të 
aplikantit sipas neneve 3 dhe 13 janë të papërshtatshme ratione materiae me dispozitat 
e Konventës dhe janë të papranueshme për shkak të mungesës së statusit të viktimës, 
moszbatimit të mjeteve juridike vendore dhe mosrespektimi i rregullave gjashtë mujore, 
dhe hedh poshtë këto kundërshtime;

2.  Deklaron, me shumicë, pjesën e mbetur të kërkesës të pranueshme;
3.  Mban, me dhjetë vota në shtatë, se ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës nën 

udhëheqjen e saj procedurale;
4.  Mban, njëzëri, se nuk ka nevojë të shqyrtojë ankesën sipas nenit 13 të Konventës së 

marrë në lidhje me nenin 3 të Konventës;
5. Mban, me nëntë vota për tetë,

(a)  se shteti i paditur duhet të paguajë aplikantin, brenda tre muajve, 4.000 Euro (katër 
mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e ngarkueshme, në lidhje me dëmin jo-
material;

(b)  që nga skadimi i tre muajve të sipërpërmendur deri në shlyerje, interesi i thjeshtë 
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do të paguhet mbi shumën e mësipërme me një normë të barabartë me normën 
e kreditimit margjinale të Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së 
parazgjedhur plus tre pikë përqindjeje;

6. Anulon, njëzëri, pjesën e mbetur të kërkesës së kërkuesit për një shpërblim të drejtë.

Bërë në gjuhën angleze dhe në frëngjisht, dhe u mbajt në një seancë dëgjimore në 
Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 5 korrik 2016.

  Lawrence Early       Guido Raimondi
Këshilltar Juridik              Kryetar

Në pajtim me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
ankesat e poshtëshënuara në vijim i bashkëngjiten këtij vendimi :

(a) mendimin pjesërisht mospajtues i gjyqtarit Nicolaou;
(b) mendimi mospajtues i gjyqtarit Silvis, i cili u bashkua me gjyqtarët Villiger, 

Hirvelä, Mahoney, Wojtyczek, Kjølbro dhe Briede;
(c)  mendimi  mospajtues i gjyqtarit Wojtyczek.

G.R.
T.L.E.

MENDIMI PJESËRISHT MOSPAJTUES I GJYQTARIT NICOLAOU

Sfondi
1.  Faktet e spikatura që çuan në këtë kërkesë mund të jepen shkurtimisht. Në vitin 1998, 

kërkuesi u arrestua me një akuzë të rëndë penale dhe më pas u dërgua në një stacion 
policor ku, pas marrjes në pyetje, u mor një rrëfim. Menjëherë më pas ai u ankua se 
rrëfimi ishte rezultat i keqtrajtimit nga ana e punonjësve të policisë që e pyetën.

2.  Si rezultat i ankesës janë filluar procedimet penale kundër atyre që duket se kanë qenë 
të përfshirë. Megjithatë, në mars 2001, procedurat u ndërprenë nga një hetues i cili 
mendonte se nuk kishte prova të mjaftueshme për të vazhduar. Në vendimin e ndërprerjes 
u theksua, ndër të tjera, se pretendimet e ankuesit ishin jokoherente dhe se lëndimet që 
ai pësoi, të cilat u përshkruan si të lehta, mund të ishin shkaktuar gjatë arrestimit.

3.  Ndërkohë, në shtator të vitit 2000, kërkuesi dhe një i pandehur i cili kishte bërë një 
ankesë të ngjashme për keqtrajtim u arrestuan  dhe u dënuan me burgim të gjatë, pas 
një gjyqi në të cilin ata kishin pranuar fajin dhe në të cilat rrëfimet e tyre të supozuara 
janë përdorur në dëshmi. Ankesat e tyre ishin të pasuksesshme dhe më pas, të dy burrat 
paraqitën kërkesa në Gjykatë.

4.  Parashtruesi i kërkesës, në  kërkesën e tij te pare (Jeronovičs k. Letonisë, nr. 547/02, 1 
dhjetor 2009), u ankua, mes të  tjerash, (a) se ndërsa ishte duke u marrë në pyetje në 
paraburgim, policia i ishte nënshtruar keqtrajtimit, duke shkelur nenin 3 të Konventës, 
me qëllim nxjerrjen e një rrëfimi prej tij; dhe (b) një deklaratë e marrë në këtë mënyrë 
më vonë është përdorur në dëshmi kundër tij në gjyqin e tij, duke shkelur kërkesat e 
drejtësisë të pandara në nenin 6 § 1 të Konventës.

5.  Qeverisë  u është dhënë njoftim  për këto ankesa në vitin 2007, së bashku me disa të tjera 
që nuk kanë rëndësi në kontekstin e tanishëm. Pas përpjekjeve të pasuksesshme në një 
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zgjidhje miqësore, Qeveria paraqiti një deklaratë të njëanshme në vitin 2008, kushtet e 
të cilave mund të gjenden në paragrafin 19 të këtij vendimi . Ata pranuan se “trajtimi 
fizik” i marrë nga aplikanti në duart e policisë, si dhe “efektshmëria e hetimit” që pasoi, 
“nuk i plotësuan standardet e përcaktuara në nenin 3”, dhe ofruan t’i paguajnë atij “ ex 
gratia “një sasi të caktuar të parave me anë të kompensimit për dëmin financiar dhe 
jofinanciar, kostot  dhe shpenzimet. Ata shtuan, me anë të deklaratës përfundimtare, se 
pagesa e tillë “[do] përbënte zgjidhjen përfundimtare të rastit”.

6.  Me një vendim të Dhomës së datës 10 shkurt 2009, Gjykata, duke vepruar në bazë të 
deklaratës së njëanshme dhe duke u mbështetur në nenin 37 § 1 (c) të Konventës, hodhi 
poshtë ankesën e nenit 3 të ankuesit nën të dyja anët e saj themelore  dhe procedurale 
(shih paragrafin 20 të  këtij vendimi). Më tej, Gjykata ka vazhduar të hedh poshtë , ndër 
të tjera, ankesën e  nenin 6 § 1  për një proces të rregullt ligjor si të papranueshëm (shih 
paragrafin 21 të këtij vendimi). Dy ankesa të tjera të cilat janë shpallur të pranueshme 
në të njëjtën kohë dhe për të cilat është dhënë aktgjykimi i formës së prerë më 1 dhjetor 
2009 nuk kanë të bëjnë me atë që është në rrezik.

7.  Pasi Gjykata kishte vendosur përfundimisht kërkesën e parë, kërkuesi u kthye tek 
autoritetet vendase dhe kërkoi, në bazë të deklaratës së njëanshme, e cila kishte 
pranuar shkeljen e të drejtave të Nenit 3, (a) që autoritetet të veprojnë në përputhje me 
kërkesat procedurale të nenit 3 duke rihapur dhe duke vazhduar procedurat në lidhje 
me keqtrajtimin e tij dhe (b) që të rihapin procedurat që çojnë në dënimin e tij, pasi ato 
kishin pasur  të meta me pranimin e dëshmive të rrëfimit të marra në kundërshtim me 
nenin 3.

8.  Ligji i Procedurës Penale i Letonisë parasheh që, sipas disa kërkesave dhe kushteve, 
procedurat penale ose ndjekja penale të cilat ishin ndërprerë mund të rihapen ose kur nuk 
kishte arsye të ligjshme për përfundimin ose kur ishin zbuluar rrethana të reja (neni 393) 
; Gjithashtu parashihej që procedurat penale të cilat kishin përfunduar në një vendim 
gjyqësor të vlefshëm mund të rihapeshin në bazë të rrethanave të reja të paraqitura, të 
numëruara aty (pjesët 655 -657).

9.  Kërkesat e aplikantit për rihapje u shqyrtuan në një sistem me dy nivele dhe u refuzuan 
me një vendim përfundimtar më 20 dhjetor 2010. Arsyetimi i vendimeve u kthye vetëm 
në aplikimin dhe interpretimin e neneve 655-657, të cilat ishin të lidhura  vetëm për 
dënimin e aplikantit. Procedimet e ndërprera penale kundër punonjësve të policisë nuk 
u adresuan fare, as nuk u përmend asnjëherë nevoja e mundshme për të rifilluar hetimin 
për keqtrajtimin e aplikantit.
Aplikimi aktual

10.  Në kërkesën e tij të tanishme, kërkuesi u ankua në bazë të nenit 13 se refuzimi i 
autoriteteve për të rihapur procedurën penale në lidhje me hetimin e  keqtrajtimit  të 
tij demonstroi mungesën e një mjeti juridik me të cilin do të kishte të drejtën  nga ana  
procedurale të nenit 3, duke qenë se autoritetet nuk ishin të predispozuar për të kryer një 
hetim të duhur për keqtrajtimin e tij. Ai gjithashtu u ankua për refuzimin e autoriteteve 
për të rihapur procedurën penale që kishte çuar në dënimin e tij në mënyrë që çështja e 
drejtësisë e  nenit 6 § 1 të mund të rishqyrtohet; megjithatë, kjo ankesë e fundit, e cila u 
shpall e papranueshme nga vendimi i Gjykatës i 9 tetorit 2012, padyshim se nuk mund 
të shqyrtohej  më.

Vlerësimi im
11.  Sipas mendimit tim, e vetmja gjë e vërtetë në fjalë është nëse Letonia mbetet në 

kundërshtim me detyrimin e saj për të hetuar keqtrajtimin e ankuesit tashmë e pranuar  
nga zyrtarët e policisë. Nuk mund të ketë vetëm një përgjigje për këtë dhe është 
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qartësisht pohuese . Nëse një ligj i brendshëm ka dhënë apo nuk ka siguruar mundësi 
, ku një aplikant mund t’i kërkojë autoriteteve të veprojnë në këtë drejtim, është 
krejtësisht pa rëndësi. Rrjedhimisht, është gjithashtu pa rëndësi nëse, si çështje e së 
drejtës së brendshme, kërkesat e kërkuesit  për rihapje të procedurave  ishin vërtetuar 
në mënyrë të drejtë ose gabimisht. Sapo autoritetet të ishin bërë të vetëdijshme për 
keqtrajtimin e aplikantit, ata ishin të detyruar të vepronin pa ndonjë nxitje; Ata duhet 
të kishin vazhduar, pa asnjë zhurmë të mëtejshme, të kryejnë një hetim në përputhje 
me Nenin 3, kuptimi i të cilit është bërë mjaft i qartë nga një praktikë e vendosur dhe e 
padiskutueshme. Shtetet Anëtare pritet të jenë në dijeni të detyrës së tyre në këtë drejtim.

12.  Prandaj, nuk kishte nevojë që në rastin në fjalë të kërkohet  ekzistencën e një mjeti të 
brendshëm që mund të ishte përdorur nga aplikanti për të siguruar të drejtën e tij të 
pranuar për një hetim. Rrjedhimisht, neni 13 i Konventës nuk hyri në lojë. Unë do të 
shtoja, me respektin maksimal, nuk e kuptoj pse  vendimi i shumicës qëndron - dhe 
e bën këtë në një gjatësi kaq të madhe - në çështjen e rihapjes së procedurave  dhe 
është  në proces, tërhequr në shqyrtimin e vërejtjeve paraprake rreth statusit të viktimës, 
pajtueshmërisë  ratione materiae, shterimi i mjeteve dhe i afatit  gjashtë mujor, kur tre 
të parat janë mjaft të parëndësishme nëse përqendrohemi  në detyrimin e Shtetit për të 
hetuar dhe  sa i përket të katërtës , një ngjyrë krejtësisht e ndryshme është hedhur mbi 
të nga qasja e shumicës ndaj çështjes (edhe pse, fatmirësisht, kjo nuk ka çuar në një 
rezultat të kundërt).

Fakti që palët kanë zgjedhur të argumentojnë rastin nga ky  kënd nuk është aspak 
arsye për të marrë atë rrugë  kur për më tepër, për më tepër, për të bërë këtë mund të 
jetë në kundërshtim me Konventën dhe të krijojë pasiguri në një zonë veçanërisht të 
ndjeshme. Pika që po përpiqem ta ilustroj  nga paragrafi 120 i vendimit  ku Gjykata 
mbështetet në një rregull të përgjithshëm kundër rihapjes dhe më pas gjen arsye për t’u 
larguar nga ajo:

“Gjykata gjithashtu përsërit se, sipas praktikës së saj të përcaktuar, një kërkesë për 
rihapjen e procedurës ose përdorimin e mjeteve të ngjashme të jashtëzakonshme nuk 
mund të merret si rregull i përgjithshëm për qëllimet e nenit 35 § 1 të Konventës (shih, 
për shembull, Withey kundër Mbretërisë së Bashkuar (vendim), nr. 59493/00, GJEDNJ 
2003-X, dhe H. kundër Islandës, përmendur më lart, me referenca të mëtejshme). Një 
qasje e tillë në këtë rast do të sjellë si pasojë që Gjykata të mos ndalohej në baza formale 
për të shqyrtuar thelbin e ankesës së aplikantit për mungesën e një hetimi efektiv.

Sidoqoftë, në rrethanat specifike, Gjykata gjen arsye për t’u larguar nga ky rregull, 
duke pasur parasysh faktorët e mëposhtëm: pranimin e pakursyer dhe pa ekuivok të 
Qeverisë se kërkuesi ishte keqtrajtuar dhe se hetimi nuk arriti të përmbushë kërkesat e 
efektivitetit të mishëruar në nenin 3 të Konventës; vlerësimin e vetë Gjykatës për atë 
deklaratë dhe lidhur me gjetjet  e saj në lidhje me këtë, vendimin e saj për të hequr jashtë 
liste  këtë pjesë të kërkesës nga lista e saj e rasteve me një vendim përfundimtar të datës 
10 shkurt 2009, duke i dhënë fund shqyrtimit të saj të çështjes (shih paragrafin 54 të atij 
vendimi) - duke vënë në dukje se ishte e hapur për aplikantin të ndiqte çdo mjet juridik 
kombëtar në dispozicion të tij; Dhe fakti që, në mungesë të një hetimi efektiv, detyrimi 
procedural i Shtetit të Nenit 3 vazhdoi të ekzistonte “.

13.  Sipas mendimit tim, tre rreshtat e fundit të këtij fragmenti përmbajnë gjithçka që duhej 
thënë. Pikëpamja e shumicës, që për të arritur këtë rezultat duhej të kalonte përmes 
argumentit të rihapjes, përmblidhet më poshtë, në paragrafin 123, i cili thotë:

“Duke pasur parasysh refuzimin e autoriteteve për të rihapur procedurat e ndërprera 
penale në lidhje me keqtrajtimin e aplikantit siç është pranuar me deklaratën e njëanshme 
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të Qeverisë në aplikacionin nr. 547/02, Gjykata konsideron në rastin konkret që ankuesi 
nuk ka përfituar nga një hetim efektiv siç kërkohet me nenin 3 të Konventës.”

14.  Me përfundimin e shumicës se ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës nën kreun e saj 
procedural, unë jam i përgatitur të pajtohem. Megjithatë, unë arrita në këtë përfundim 
vetëm pasi e rivendosa  aplikimin e parë në listën e rasteve të Gjykatës sipas nenit 37 
§ 2 të Konventës, i cili parashikon që Gjykata mund ta bëjë këtë nëse “konsideron se 
rrethanat e arsyetojnë një rrjedhë të tillë . “Rregulli 43 § 5 i Rregullores së Gjykatës, 
i cili është gjithashtu bashkëlidhur , duhet të lexohet në përputhje  me formulimin e   
Konventës. Unë nuk e ndaj mendimin e shumicës, të shprehur në paragrafin 116 të 
aktgjykimit, se rrethanat këtu nuk e justifikojnë një linjë  të tillë.

15.  Unë jam respektivisht, për qëndrimin se Gjykata ishte e keq këshilluar të pranonte 
deklaratën e njëanshme në kushtet në të cilat ajo ishte shtruar. Duhet të mbahet  parasysh 
se pranimi i Qeverisë që hetimi i kryer në keqtrajtimin e aplikantit nuk përputhej me 
standardet e Nenit 3 do të thoshte qartë që duhej një hetim i mëtejshëm që do të ishte në 
përputhje me këto standarde, edhe nëse në fund të fundit nuk mund të jepte  rezultate 
pozitive. Megjithatë, Gjykata nuk kërkoi nga Qeveria që të bëjë ndërmarrjen përkatëse, 
siç kishte bërë në Žarković dhe të tjerët kundër Kroacisë (vendim ), nr. 75187/12, 9 
qershor 2015), e cila nuk duhet të konsiderohet si një rast i  izoluar. Në të njëjtën kohë 
dukej se e pranonte kushtin e përcaktuar në atë mënyrë që “pagesa [do të përbënte 
zgjidhjen përfundimtare të çështjes”], dhe vetëm deklaroi se vendimi i hequr jashtë 
liste” nuk paragjykonte  mundësinë e aplikantit për të ushtruar ndonjë mjet tjetër në 
dispozicion për të marrë dëmshpërblim”, kur nuk kishte asgjë për të treguar ekzistencën 
e ndonjë mjeti juridik të aplikueshëm dhe, siç ndodhi, asnjë fakt nuk ekzistonte. Unë 
nuk do të them asgjë për përfshirjen e shprehjes “ex gratia”, e cila megjithëse padyshim 
e zbut pranimin e një shkeljeje - mjaft të  papërshtatshme sipas mendimit tim - nuk 
është e rrallë dhe  për fat të keq, duket se pranohet nga jurisprudenca jonë. Në çështjen 
kryesore të përmendur në vendimin e hequr jashtë liste  së Gjykatës, përkatësisht Tahsin 
Acar kundër Turqisë (kundërshtimi paraprak) ([GC], nr. 26307/95, § 84,GJEDNJ  2003-
VI), bëhet e qartë se Gjykata duhet të kërkojë një ndërmarrje të përshtatshme :

“... aty ku ka dëshmi prima facie në rastet e çështjeve  që mbështesin pohimet se 
hetimi vendas nuk është i nevojshëm sipas Konventës, një deklaratë e njëanshme duhet 
së paku të përmbajë një pranim në këtë drejtim, të kombinuar me një ndërmarrje nga 
Qeveria e paditur për të kryer, nën mbikëqyrjen e Komitetit të Ministrave në kuadër 
të detyrave të këtij të fundit, sipas nenit 46 § 2 të Konventës, një hetim që është në 
përputhje të plotë me kërkesat e Konventës siç përcaktohet nga Gjykata në rastet e 
mëparshme ... «

16.  Pasi që kërkesa e parë të ishte kthyer në listën e Gjykatës atëherë unë do të kisha gjetur 
një shkelje në atë kontekst dhe unë do të shihja kompensimin e paguar tashmë nga 
Qeveria në bazë të vendimit të hequr jashtë liste si çmim për të cilin kërkuesi kishte të 
drejtë sipas atij vendimi.

17.  Siç gjerat janë tani, kam pak zgjedhje, por që të pranoj gjetjen e një shkeljeje brenda 
kontekstit të aplikimit  të tanishëm; Megjithatë, duke marrë një qasje të ngjashme me 
këtë çështje, nuk do të jepja një kompensim të veçantë, shtesë. Sipas mendimit tim, 
shumica i jep një shpërblim kompensimi dy herë aplikantit për atë që është në thelb e 
njëjta shkelje. Rasti i tanishëm nuk është, siç e shoh, një rast ku një kërkesë e mëvonshme 
ngre apo duket se ngre një çështje të re në lidhje me një aplikim të mëparshëm, si për 
shembull në Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) kundër Zvicrës (nr.2) ([GC], nr 
32772/02,GJEDNJ  2009); As nuk është rast i një shkeljeje të vazhdueshme të ndashme 
në pjesët e përkohshme për të cilat kompensimi është gjykuar veçmas, si në Ivanţoc 
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dhe të tjerët kundër Moldavisë dhe Rusisë (nr. 23687/05, 15 nëntor 2011), ose një rast 
kur elementi kohor, që është thelbësor  për një hetim të duhur, veçohet  dhe trajtohet  
ndaras përpara ekzaminimit të aspekteve të tjera që ende janë në pritje në një hetimi  
në vazhdim, si në McCaughey dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar (nr.43098 / 
2009, GJEDNJ 2013). Të gjitha këto raste përfshinin vetëm një ankesë, të kompletuar 
në të drejtën e saj, dhe dhënien e kompensimit për to  nuk ishte e papajtueshme me 
dhënien e kompensimit në një rast tjetër me të cilin kishte një lidhje, pavarësisht ardhjes  
në Gjykatë së pari. Megjithatë, nuk është e mundur të bëhet kjo kur, si në rastin në fjalë, 
Gjykata e ka trajtuar ankesën si një ngjarje të vetme.

MENDIMI I PAKICËS SË GJYQTARIT  SILVIS, BASHKUAR NGA GJYQTARI  
VILLIGER, HIRVELÄ, MAHONEY, WOJTYCZEK, KJØLBRO DHE BRIEDE

1. Cili është statusi i një vendimi të hequr jashtë liste në  Gjykatës? Nuk mund të ketë pak 
dyshim se, në rastin e një vendimi të papranueshmërisë ose një vendimi të shkëputur, 
Gjykata duhet të konsiderohet se ka “shqyrtuar” çështjen e paraqitur në vëmendjen e 
saj për qëllimet e nenit 35 § 2 (b) ( Shih, për shembull, në kontekstin e vendimeve të 
papranueshmërisë, Previti kundër Italisë (vendim), nr. 45291/06, §§ 291-94, 8 dhjetor 
2009, dhe Manuel kundër Portugalisë (vendimi), nr. 62341 / 00, 31 janar 2002, dhe në 
kontekstin e një vendimi të hequr jashtë liste  duke u ndjekur me marrëveshje miqësore. 
Kezer dhe të tjerët kundër Turqisë (vendimi), nr.58058/00, 5 tetor 2004). Nuk do të 
kishte asnjë kuptim për të dhënë një status të ndryshëm për një vendim të hequr jashtë 
liste  pas një deklarimi të njëanshëm. Në kërkesën e tanishme, palët nuk pretendojnë 
se Gjykata ka kryer një gabim të dukshëm të procedurës ose substancës kur ka pranuar 
deklaratën e njëanshme të Qeverisë si bazë për të hequr aplikimin.

2. Çështja kryesore në këtë rast është nëse Qeveria e paditur ka një detyrim të vazhdueshëm 
sipas neneve 3 dhe 13 të Konventës, pavarësisht vendimit të hequr jashtë liste  të 
Gjykatës të datës 10 shkurt 2009, për të rihapur procedurat e ndërprera penale në lidhje 
me pohimet për keqtrajtim. Një detyrim i tillë mund të ishte përfshirë në vendimin e 
hequr jashtë liste, por nuk ishte.

Në këtë kontekst duhet të theksohet se mbikëqyrja e ekzekutimit të vendimit të hequr 
jashtë liste  së Gjykatës në rastin aktual është një çështje që është jashtë fushëveprimit të 
rolit mbikëqyrës të Komitetit të Ministrave sipas nenit 46 të Konventës, pasi që vendimi 
(Neni 39 i Konventës dhe rregulli 43 § 3) dhe as ankesat nuk janë zgjidhur me vendim  
pas shpalljes së pranueshme (rregulli 43 § 3). Po ashtu nuk ishin shpenzimet e dhëna nga 
Gjykata (shih gjithashtu Rregulla 43 § 4).

Në anën tjetër, sipas nenit 37 § 2 të Konventës, Gjykata ka kompetenca për të 
rivendosur një kërkesë në listën e rasteve nëse konsideron se “rrethanat e arsyetojnë një 
rrjedhë  të tillë”. Sipas rregullës 43 § 5 të Rregullores së Gjykatës, mund ta bëjë këtë 
nëse “konsideron se rrethanat e jashtëzakonshme e justifikojnë këtë”. Kjo natyrisht i 
referohet rrethanave të reja të zbuluara. Gjykata nuk konstaton rrethana të tilla (shih 
paragrafin 116 të aktgjykimit), dhe me të drejtë.

3.  Qeveria konsideron që Gjykata ka pranuar në vendimin e saj të hequr jashtë liste të 10 
shkurtit 2009 se deklarata e njëanshme e dorëzuar nga Qeveria u pajtua me kërkesat 
e vendosura në praktikën gjyqësore të Gjykatës, veçanërisht në rastin e Tahsin Acar 
kundër Turqisë ( [GC], nr. 26307/95, §§ 75-76,GJEDNJ  2004-III). Asgjë në deklaratën 
e njëanshme të Qeverisë nuk sugjeroi një ndërmarrje për të rihapur procedurat.

Përkundrazi, e vetmja dëmshpërblim i ofruar nga Qeveria në deklaratën e tyre të 



990

njëanshme, siç pranohet nga Gjykata, ishte pagesa e kompensimit. Vendimi i Gjykatës 
nuk kërkonte rihapjen e procedurës në rastin e aplikantit. Prandaj, Qeveria nuk sheh 
ndonjë arsye për ta rikthyer atë në listë.

4. A ndryshon kjo situatë fakti që vendimi i hequr jashtë liste i  Gjykatës përmbante 
klauzolën e mëposhtme?

“Ky vendim nuk paragjykon mundësinë e aplikantit për të ushtruar ndonjë mjet 
tjetër në dispozicion për të marrë dëmshpërblim” (në frëngjisht: “ Cette décision ne 
préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d’exercer, le cas échéant, d’autres 
recours afin d’obtenir réparation”).

Për mendimin tim kjo nuk mund të thotë në mënyrë të arsyeshme një detyrim 
për të rihapur procedurën penale në mungesë të ndonjë fakti të sapo zbuluar pas 
deklaratës së njëanshme; Kjo është në përputhje me mundësitë e disponueshme sipas 
ligjit vendas. Por Gjykata gjen në vete vendimin e hequr jashtë liste  vetë një ngjarje që 
shkakton një detyrim për të vazhduar hetimet (shih paragrafin 116, i cili i referohet një 
detyrimi të tillë si një parakusht i vendimit të hequr jashtë liste. ). Nuk mund ta shoh 
këtë gjykim si një largim nga jurisprudenca për statusin e ankesave që janë trajtuar nga 
Gjykata në një vendim ose vendim të formës së prerë. Kjo  praktikë gjyqësore qëndron 
jo vetëm për ankesat e nenit 6 (si në Fischer kundër Austrisë (vendim), nr 27569/02, 
GJEDNJ 2003- VI, Komanicky kundër Sllovakisë (vendim), nr. 13677/03, 1 mars 2005 
dhe Öcalan kundër Turqisë (vendim), nr. 5980/07, 6 korrik 2010). Në Egmez kundër 
Qipros (vendim) nr. 12214/07, 18 shtator 2012), Gjykata nuk gjeti ndonjë ngjarje të re 
që mund të ringjallnin një detyrim procedural sipas nenit 3 dhe kështu të shkaktonte një 
shkelje të mundshme të kësaj dispozite. Kjo rrugë duhet të ishte ndjekur në këtë rast. 
Arsyetimi i Gjykatës tashmë i pranuar nga shumica mund të zbatohet edhe për kërkesat 
që janë përcaktuar nga Gjykata në një vendim (dhe jo si vendim i hequr jashtë liste ), 
dhe kur shteti, sipas pikëpamjes së aplikantit, nuk ka arritur të pajtohet  me vendimin  
e mëhershëm që konstaton shkelje. Me fjalë të tjera, nëse Gjykata gjen në një gjykim 
se shteti ka dështuar të kryejë një hetim efektiv në kundërshtim me nenin 2 ose 3 të 
Konventës dhe nëse shteti më pas nuk siguron që një hetim i ri të kryhet duke plotësuar 
kërkesat e  Konventës, aplikanti mund të paraqesë një kërkesë të re dhe Gjykata mund 
të gjejë një shkelje të re.

5.  Shqyrtimi i hapave të marra në këtë rast do të tregojë se si ndodhi që një pretendim për 
keqtrajtim të bërë nga kërkuesi pas arrestimit të tij më 25 prill 1998, me dyshimin për 
kryerjen e disa veprave penale, ende është duke u mbajtur në Gjykatë që prej  vitit 2016. 
Aplikanti paraqiti ankesat për keqtrajtim më 8 tetor 2001. Më shumë se pesë vjet më 
vonë, më 22 shkurt 2007, qeverisë iu njoftua aplikimi dhe më 30 prill 2008 ata nxorën  
një deklaratë të njëanshme duke pranuar një shkelje të Nenit 3 dhe dhënien e kërkesës 
për  kompensim për të. Më 10 shkurt 2009, Gjykata e pranoi këtë deklaratë të njëanshme 
nga Qeveria dhe shfuqizoi rastin në lidhje me keqtrajtimin e mbuluar nga deklarata. Në 
përputhje me atë deklaratë, aplikanti ka marrë 4.500 Euro. Më pas, më 1 dhjetor 2012, 
Gjykata gjeti shkelje lidhur me kushtet e paraburgimit të aplikantit pas arrestimit të 
lartpërmendur, si dhe shkelje të nenit 6 § 1, sepse kërkuesi, gjatë paraburgimit, nuk i ishte 
dhënë mundësia për t’u paraqitur personalisht në Gjykatën e Lartë  gjatë procedurës në 
rastin e tij. Atij u dha 5,000 Euro. Të gjitha këto ankesa ishin tashmë pjesë e aplikimit 
fillestar në vitin 2001. Sidoqoftë, në vitin 2010, aplikanti përsëriti ankesat e tij në një 
kërkesë të re dhe përfshiu një ankesë të re për efektin që hetimi për keqtrajtimin e tij nuk 
kishte rifilluar pas pranimit të deklaratës së  njëanshme, përkundër përpjekjeve të tij për 
këtë qëllim në nivelin e brendshëm. Më 9 tetor 2012, Gjykata deklaroi ankesat e vjetra 
pjesërisht të papranueshme, por ia dha juridiksionin  Dhomës së Madhe në lidhje me 
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ankesën lidhur me vendimin për të mos rifilluar hetimin për keqtrajtimin e aplikantit pas 
pranimit të deklaratës së  njëanshme. Tre nga pesë Seksionet e Gjykatës, në një mënyrë 
ose në një tjetër, kanë trajtuar ankesat e aplikantit pas ngjarjeve të 25 prillit 1998, dhe 
gjithashtu edhe Dhoma e Madhe. Shumica e Dhomës së Madhe ende nuk ka arritur të 
sjellë në përfundim çështjen.  Në vend të kësaj duket sikur një lëvizje e vazhdueshme 
e procedurave gjyqësore të pafundme është vënë në lëvizje. Çfarë qëllimi është duke 
u shërbyer? A është nocioni teorik i një detyrimi të vazhdueshëm? Unë nuk mund të 
imagjinoj hetime serioze për një rast si ky duke u marrë ose rifilluar pas shumë viteve që 
kanë kaluar.

6.  Ky aktgjykim e dëmton sigurinë që duhet të mbizotërojë pasi Gjykata të ketë përfunduar 
shqyrtimin e saj. Detyrimi i vazhdueshëm për të respektuar sigurinë juridike është tepër 
i çmuar një çështje që duhet sakrifikuar në përpjekje për të korrigjuar një pranim të 
mëhershëm të një deklarate të njëanshme, edhe nëse, me mendje, mund të mendohet që 
Gjykata duhet të ketë qenë më ngurruese  për të privuar aplikantin nga përfitimi i një 
ekzaminimi efektiv në rastin e Nenit 3.

OPINIONI I PAKICËS  I GJYQTARIT WOJTYCZEK
(Përkthim )

Kundërshtimet kryesore në lidhje me këtë vendim  janë shprehur në mendimin individual  
të gjyqtarit Silvis, të cilit i janë bashkuar gjyqtarët Villiger, Hirvelä, Mahoney, Kjølbro, 
Briede dhe unë. Nga ana ime, dua të theksoj dy pika të tjera.
1. Funksionimi efektiv i mekanizmit të Konventës presupozon një minimum besnikërie 

në marrëdhëniet ndërmjet Gjykatës dhe palëve në procedurë. Në veçanti, Gjykata duhet 
të tregojë me saktësi të mjaftueshme në aktgjykimet dhe vendimet e saj detyrimet ndaj 
të cilave këto u japin palëve. Në rast të një deklarimi të njëanshëm, për të përmbushur 
kërkesat e sigurisë juridike dhe për të parandaluar mosmarrëveshjet e mëtejshme 
ndërmjet palëve, detyrimet e ndryshme që dalin nga Shteti Konventë për shkeljen e 
Konventës që është pranuar duhet të shkruhen qartë në tekstet e deklaratës. Është për 
Gjykatën që të sigurojë që deklarata e njëanshme të respektojë minimumin e kërkuar në 
aspektin e qartësisë dhe saktësisë. Në veçanti, në rastin në fjalë, nëse Gjykata vlerësoi 
se Shteti përgjegjës kishte për detyrë të rihapte hetimin penal, do të ishte e preferueshme 
që ajo të mos pranonte një deklaratë të njëanshme që nuk përmbante një klauzolë 
të shprehur për këtë qëllim. Duke pasur parasysh se Gjykata pranoi një deklaratë të 
njëanshme që nuk përmban një klauzolë të tillë, është e vështirë të fajësohet Letonia për 
mos mbajtjen e detyrimeve të saj në rastin aktual. 

2.  Aktgjykimi në këtë rast ka të bëjë drejtpërdrejt me të drejtat e palëve të treta. Një hetim 
penal mund të ndikojë në interesat e një numri personash të dyshuar nga autoritetet e 
kryerjes së një vepre penale. Disa prej këtyre të dyshuarve mund të jenë të pafajshëm. 
Të gjithë ata që janë të interesuar, nëse janë fajtorë ose të pafajshëm, kanë të drejtë të 
vendosin çështjen e tyre me vendim përfundimtar brenda një kohe të arsyeshme. Nëse 
detyrimi për të kryer një hetim penal, i cili rrjedh nga nenet 2 dhe 3 të Konventës, nuk 
mund të shuhet me kalimin e kohës dhe nëse autoritetet kombëtare kanë për detyrë të 
rihapin hetimet që janë mbyllur derisa ato të plotësojnë të gjitha kërkesat e Konventës, 
kjo mund të rezultojë, në një numër të madh rastesh, në personat e pafajshëm duke u 
lënë në një gjendje të pasigurisë së përhershme për fatin e tyre dhe kështu në shkelje të 
të drejtave të tyre sipas nenit 6 të Konventës. Vërej me keqardhje që Gjykata nuk mori 
parasysh këtë aspekt të rastit.



992

DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA FAMULLIA KATOLIKE GREKE E LUPENIT DHE 
TË TJERË k. RUMANISË

(Kërkimi nr. 76943/11)

VENDIM

STRASBURG

29 Nëntor 2016

Ky vendim është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit 
redaktues.
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Në çështjen Famullia katolike greke dhe të Tjerë kundër Rumanisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, mbledhur në Dhomën Madhe, e përbërë nga:
Guido Raimondi,      Kryetar,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Angelika Nußberger,
George Nicolaou,      gjyqtarë,
Kristina Pardalos,      gjyqtar ad hoc,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Síofra O’Leary,
Carlo Ranzoni,
Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani,
Alena Poláčková,
Pauliine Koskelo,      gjyqtarë,
dhe Elens-Passos,      Zëvendës Sekretar,
Pas shqyrtimit privatisht më 2 Mars dhe më 21 Shtator 2016, 
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e fundit të lartpërmendur:

PROCEDURA

1.  Çështja e ka zanafillën në një kërkim (nr. 76943/11) kundër Rumanisë, i paraqitur pranë 
Gjykatës në bazë të Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe 
Lirive Themelore (“Konventa”) nga Famullia katolike greke e Lupeni-t (“kërkuesi i 
parë”), Dioqeza katolike greke e Lugoj-it (“kërkuesi i dytë”) dhe Kryedioqeza katolike 
greke e Lupenit (“kërkuesi i tretë”), më 14 Dhjetor 2011.

2.  Kërkuesit u përfaqësuan nga znj. D.O. Hatneanu dhe znj. C.T. Borsányi, avokate që 
ushtronin profesionin përkatësisht në Bukuresht dhe Timisoara. Qeveria rumune 
(“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjentja e tyre, znj. C. Brumar, nga Ministria e Punëve të 
Jashtme.

3.  Duke pretenduar një refuzim nga gjykatat e brendshme për të garantuar kërkesën e tyre 
për kthimin e një ndërtese kishtare, të paraqitur sipas ligjit të zakonshëm, kërkuesit u 
ankuan se kishte pasur shkelje të së drejtës së tyre për akses në gjykatë, mosrespektim të 
parimit të sigurisë juridike dhe një shkelje të së drejtës për proces të rregullt brenda një 
afati të arsyeshëm. Ata gjithashtu pretenduan se kishin qenë viktima të diskriminimit me 
bazë fetare në lidhje me shkeljen e së drejtës për akses në gjykatë.

4.  Kërkimi iu caktua Seksionit të Tretë të Gjykatës (rregulla 52 § 1 e Rregullores së 
Gjykatës). Më 18 Dhjetor 2012 i është komunikuar Qeverisë.

5.  Pas tërheqjes nga çështja të zj. Iulia Motoc, gjyqtares së zgjedhur për Rumaninë 
(rregulla 28), znj. Kristina Pardalos u caktua nga Kryetari si gjyqtare ad hoc (Neni 26 § 
4 i Konventës dhe rregulla 29 § 1).

6.  Më 19 Maj 2015, një Dhomë e Seksionit të Tretë, e përbërë nga Josep Casadevall, 
Kryetari, Luis López Guerra, Ján Šikuta, Kristina Pardalos, Johannes Silvis, Valeriu 
Griţco, Branko Lubarda dhe Stephen Phillips, Sekretari i Seksionit, unanimisht e deklaroi 
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kërkesën të pranueshme për sa i përket ankesës në bazë të Nenit 6 § 1 të Konventës 
lidhur me të drejtën e aksesit në gjykatë, respektimin e parimit të sigurisë juridike dhe 
kohëzgjatjen e procedurave, si dhe ankesën sipas Nenit 14 të Konventës së bashku me 
Nenin 6 § 1 lidhur me të drejtën e aksesit në gjykatë, ndërsa pjesën tjetër të kërkimeve 
të papranueshme. Ajo vendosi unanimisht se nuk kishte pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të 
Konventës lidhur me të drejtën e aksesit në gjykatë dhe pajtueshmërinë me parimin e 
sigurisë juridike dhe se kishte pasur shkelje të kësaj dispozite në lidhje me kohëzgjatjen 
e procedurave. Ajo gjithashtu deklaroi unanimisht se nuk kishte pasur shkelje të Nenit 
14 të Konventës në lidhje me Nenin 6 § 1 të Konventës.

7.  Më 19 Gusht 2015, aplikantët kërkuan dërgimin e çështjes në Dhomën e Madhe sipas 
Nenit 43 të Konventës dhe rregullës 73. Më 19 Tetor 2015, paneli i Dhomës së Madhe e 
miratoi kërkesën.

8.  Përbërja e Dhomës së Madhe u caktua në përputhje me parashikimet e Nenit 26 §§ 4 dhe 
5 të Konventës dhe rregullës 24. 

9.  Të dy, kërkuesi dhe Qeveria parashtruan vërejtje të mëtejshme me shkrim mbi meritat 
(rregulla 59 § 1).

10.  Më 2 Mars 2016, në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg u zhvillua në publik 
një seancë dëgjimore (rregulla 59 § 3).

U paraqitën përpara Gjykatës:

(a)  për Qeverinë
Znj. C. bruMar,                                                                               Agjente,
Znj. O. EZEr,                                                                                Avokate,
Znj.   I. duMiTriu, Sekretare e Parë në Përfaqësinë e Përhershme të Rumanisë në
Këshillin e Evropës,
Znj.   C. PăvăLAşcu, Shefe e Departamentit në Sekretariatin Shtetëror për Fetë

                                                                                                                Këshilltare;
(b)  për Kërkuesit
Znj. O. haTnEanu,                                                                           Avokate.

Gjykata dëgjoi fjalimet e znj. Hatneanu, pastaj të znj. Brumar dhe znj.  Ezer, si dhe 
përgjigjet e tyre ndaj pyetjeve të bëra nga gjyqtarët.

FAKTET

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

11. Të tre kërkuesit i përkasin Kishës rumune të bashkuar në Romë, e njohur edhe si Katolike 
greke, ose Kisha e bashkuar.

A.  Sfondi historik i çështjes

12.  Në vitin 1948 Kisha katolike greke u shkrij me Dekretin nr. 358/1948 dhe pasuritë 
e saj, me përjashtim të pronës së famullisë, iu transferuan shtetit; një komiteti ndër-
departamental iu caktua përgjegjësia për përcaktimin e ndarjes përfundimtare të pronës 
së famullisë. Megjithatë, komiteti kurrë nuk e përfundoi këtë detyrë dhe prona e 
famullisë u transferua në Kishën ortodokse me Dekretin nr. 177/1948.
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13.  Në vitin 1967 prona që përbëhej nga ndërtesa e kishës dhe oborri fqinj, e cila i përkiste 
kërkuesit të parë, u regjistrua në regjistrin e tokave pasi u transferua në pronësi të 
Famullisë ortodokse rumune Lupeni I (“Famullia ortodokse”). 

14.  Pas rënies së regjimit komunist në Dhjetor 1989, Dekreti nr. 358/1948 u shfuqizua nga 
Dekreti legjislativ nr. 9/1989. Kisha e bashkuar u njoh zyrtarisht nga Dekreti legjislativ 
nr. 126/1990, “Mbi masat e caktuara lidhur me Kishën rumune të bashkuar në Romë”. 
Neni 3 i atij dekreti legjislativ parashikon se statusi ligjor i pronës që i përkiste Famullive 
të bashkuara dhe që ishte në posedim të Kishës ortodokse duhej të përcaktohej nga 
komitete të përbashkëta, të përbëra nga përfaqësues të klerit të bashkuar dhe atij 
ortodoks. Në marrjen e vendimeve komitetet duhej të merrnin parasysh “dëshirat e 
adhuruesve në komunitetet në posedim të këtyre pronave”.

15.  Neni 3 i Dekretit legjislativ nr. 126/1990 u ndryshua me Urdhrin e Qeverisë nr. 64/2004 
dhe ligjin nr. 182/2005. Sipas Dekretit të ndryshuar, në rast mosmarrëveshjeje ndërmjet 
anëtarëve të klerit që përfaqësojnë dy besime në një komitet të përbashkët, pala që ka 
interes në hapjen e procedurave gjyqësore mund ta bëjë këtë sipas “ligjit të zakonshëm” 
(drept comun, shih procedurën e referuar në paragrafët 41 dhe 121 më poshtë).

16.  Kërkuesi i parë u ri-ndërtua ligjërisht më 12 Gusht 1996 dhe kërkuesit filluan procedime 
përpara komitetit të përbashkët që pronat e tyre të mëparshme t’u ktheheshin, por pa 
sukses.

17.  Ligji i brendshëm, në veçanti Dekreti legjislativ nr. 126/1990 dhe ndryshimet e bëra në 
të në vitet 2004 dhe 2005 janë paraqitur në paragrafët 39 deri 43 më poshtë.

B. Procedurat gjyqësore të paraqitura nga kërkuesit

1. Faza e parë e procedurave
18.  Më 23 Maj 2001, kërkuesi i dytë ngriti padi përpara gjykatave të brendshme kundër 

Kryedioqezës ortodokse të Aradit dhe Famullisë ortodokse. Ai kërkoi që shpronësimi i 
ndërtesës së kishës dhe varrezave në Lupeni, të kryera në bazë të Dekretit nr. 358/1948, 
të mos zbatohej dhe kisha t’i kthehej kërkuesit të parë. Kërkuesit e parë dhe të tretë janë 
përmendur në deklaratën fillestare të pretendimeve si përfaqësues të kërkuesit të dytë.

19.  Me vendimin e datës 10 Tetor 2001, Gjykata e Qarkut në Hunedoara (“Gjykata e 
Qarkut”) e shpalli padinë të papranueshme me arsyetimin se mosmarrëveshja duhet 
të zgjidhej përmes procedurës së veçantë të përcaktuar me Dekretin legjislativ nr. 
126/1990, domethënë përpara komitetit të përbashkët.

20.  Kërkuesit e parë dhe të dytë apeluan kundër këtij vendimi. Më 22 Shkurt 2002 ata 
kërkuan pezullim të procedurës, në mënyrë që çështja të zgjidhej miqësisht. Më 25 Mars 
2003 ata kërkuan që ajo të rikthehej në listën e çështjeve të gjykatës. Po të njëjtën ditë, 
Gjykata e Apelit e Alba-Iulia (“Gjykata e Apelit”) rrëzoi apelimin, duke vlerësuar që 
veprimi ishte i parakohshëm. Me një vendim të formës së prerë të datës 24 Nëntor 2004, 
Gjykata e Lartë e Kasacionit dhe Drejtësisë (“Gjykata e Lartë”), duke vendosur mbi 
ankesën në zbatimin e ligjit (rekurs) të kërkuesit të parë dhe të dytë, prishi vendimin e 
Gjykatës së Apelit dhe dërgoi çështjen për rigjykim në themel, në po të njëjtën gjykatë. 

21.  Më 12 Maj 2006, në zbatim të ndryshimeve legjislative të Dekretit legjislativ nr. 
126/1990, i cili i dha gjykatave kompetencën për të vendosur mbi bazueshmërinë e 
çështjeve që kanë të bëjnë me pronat që i përkisnin Famullive të bashkuara dhe ishin në 
posedim të Kishës Ortodokse (shih paragrafin 42 më poshtë), Gjykata e Apelit pranoi 
apelimin e kërkuesit të dytë dhe e dërgoi çështjen mbrapsht në Gjykatën e Qarkut.

22.  Më 27 Korrik 2006, kur çështja u rikthye në listën e Gjykatës së Qarkut, padia u 
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ndryshua në mënyrë që të shtoheshin zyrtarisht kërkuesit e parë dhe të tretë si kërkues 
në procedurë. Më 8 Nëntor 2006 kërkuesit plotësuan padinë e tyre me një kërkesë, në 
bazë të ligjit të zakonshëm, për rimarrjen e pronës në fjalë.

23.  Gjykata e Qarkut i kërkoi palëve të organizojnë një takim për të vendosur mbi fatin e 
ndërtesës së kishës në fjalë dhe ta njoftojnë atë për rezultatin e negociatave deri më 25 
Prill 2007. Palët u takuan më 20 Prill 2007 pa arritur një marrëveshje.

24.  Me vendimin e 27 Shkurtit 2008, Gjykata e Qarkut rrëzoi kërkesën e ankuesve për 
shkak se Famullia ortodokse ishte bërë pronare e njohur ligjërisht e pronës të kontestuar 
në bazë të Dekretit nr. 358/1948 dhe se ishte sjellë si pronare, inter alia duke siguruar që 
kisha të mbahej si duhet.

25.  Me vendimin e 26 Shtatorit 2008, duke vendosur mbi apelimin e kërkuesve, Gjykata e 
Apelit shfuqizoi vendimin e 27 Shkurtit 2008 për shkak të një defekti procedural dhe ia 
ktheu rastin Gjykatës së Qarkut.
2. Gjykimi mbi themelin

26.  Me vendimin e 13 Shkurtit 2009, Gjykata e Qarkut vendosi në favor të kërkuesve dhe 
urdhëroi që kisha t’i kthehej kërkuesit të parë. Duke krahasuar titujt e pronësisë të 
palëve në lidhje me pronën në fjalë, ajo vuri në dukje se pala Katolike greke rezultonte 
në regjistrin e tokës si pronare e pronës që nga viti 1940 dhe se në vitin 1967 Kisha 
ortodokse kishte fituar të drejtën pronësore në të njëjtin pronë, të transferuar me Dekretin 
nr. 358/1948. Ajo vlerësoi se shfuqizimi i Dekretit nr. 358/1948 në rastin aktual kishte 
pasur efektin e ndërprerjes së të drejtës së pronësisë të palës Ortodokse mbi pronën e 
kontestuar. Ajo gjithashtu theksoi se kërkuesi i parë nuk kishte një vend adhurimi dhe 
se ishte i detyruar të mbante shërbesat e tij fetare në ambiente që i kishte marrë me qira 
nga Kisha katolike romake.
3. Procedura e apelimit

27.  Me vendimin e 11 Qershorit 2010, Gjykata e Apelit pranoi një apelim të paraqitur nga 
Famullia ortodokse dhe rrëzoi kërkesën e ankuesve. Në bazë të provave në dosjen 
gjyqësore evidentohet së pari se ndërtesa e kishës që u pretendua dhe dy shtëpitë e 
famullitarëve në Lupeni ishin ndërtuar ndërmjet viteve 1906 dhe 1920 nga adhuruesit 
Lindorë ortodoksë dhe Grekët katolikë, si dhe që pas ndërtimit të saj, ndërtesa e kishës 
ishte përdorur në mënyrë të alternuar për shërbesat e të dy besimeve. Ajo vuri në dukje se 
në vitin 1948 anëtarët e Kishës katolike greke kishin qenë të detyruar të konvertoheshin 
në Kishën ortodokse dhe se kjo ndërtesë-kishë ishte transferuar në pronësi të Kishës 
ortodokse, e cila e kishte mbajtur dhe rinovuar atë.

28.  Gjykata e Apelit gjithashtu shqyrtoi deklaratat e mbledhura nga Gjykata e Qarkut nga 
katër dëshmitarë. Ajo vuri në dukje se këto deklarata mbështetën të dhënat statistikore 
që tregonin se kishte më shumë besimtarë ortodoksë sesa grekë katolikë në Lupeni. Ajo 
theksoi se sipas regjistrimit më të fundit, në Lupeni kishte 24,968 besimtarë ortodoksë 
dhe 509 besimtarë katolikë grekë. Gjithashtu, ajo krahasoi deklaratat e dëshmitarëve, 
dokumentet me shkrim që vërtetonin numrin e besimtarëve katolikë grekë, siç u deklarua 
kur Kisha katolike greke u rindërtua në Lupeni dhe të dhënat nga regjistrimi më i fundit 
i kryer në Lupeni.

29.  Pastaj arsyetoi si më poshtë:
“... megjithëse kërkesë-padia ishte bazuar në dispozitat e ligjit të zakonshëm, 

përkatësisht në Nenin 480 të Kodit Civil, duke pasur parasysh lëndën e saj, gjykata 
nuk mund të vendosë pa zbatuar dispozitat e Nenit 3 § 1 të Dekretit legjislativ nr. 
126/1990, në kuptimin që situata ligjore e vendeve të adhurimit dhe famullive...duhet 
të përcaktohet duke marrë parasysh dëshirat e besimtarëve në komunitetin që është në 
posedim të pronave”.
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30.  Duke marrë në konsideratë faktin se kishte më shumë besimtarë ortodoksë sesa grekë 
katolikë në Lupeni, duke përfshirë edhe të konvertuarit në besim, të cilët nuk dëshironin 
më të ktheheshin në Kishën katolike greke, refuzimi i tyre duhej të analizohej në 
vendimin mbi çështjen. Ai tregonte se “duke pasur parasysh realitetet shoqërore dhe 
historike, duke injoruar dëshirat dhe forcën proporcionale të adhuruesve ortodoksë, 
të cilët janë në shumicë në lidhje me shumë më pak adhurues katolikë grekë, do të 
pengohej stabiliteti dhe siguria e marrëdhënieve juridike”.

31.  Gjykata e Apelit konstatoi se fakti që Dekreti nr. 358/1948 ishte anuluar nuk nënkupton 
se automatikisht titulli i Kishës ortodokse ishte anuluar, pasi ky dekret përfaqësonte 
ligjin në fuqi në kohën kur u transferua e drejta e pronësisë. Si rrjedhim, konsiderohet se 
megjithëse ai ishte dhënë sipas një legjislacioni që më vonë ishte shpallur i paligjshëm, 
titulli i Kishës ortodokse kishte qenë i vlefshëm që nga data kur ishte bërë transferimi 
dhe rezultonte se veprimi për të rikthyer posedimin ishte i pabazuar.
4. Gjykimi i formës së prerë të Gjykatës së Lartë

32.  Kërkuesit paraqitën ankesë në lidhje me zbatimin e ligjit përpara Gjykatës së Lartë, duke 
pretenduar se Gjykata e Apelit kishte zbatuar gabimisht dispozitat ligjore që rregullonin 
kërkimet për rikthimin e posedimeve. Ata argumentuan se e drejta e pronësisë nuk mund 
të lidhej me statusin e fesë së shumicës, pasi pronësia ishte një koncept ligjor që ishte i 
pavarur nga forca numerike dhe dëshirat e palëve.

33.  Më 15 Qershor 2011, Gjykata e Lartë me shumicë votash dha një vendim të formës së 
prerë, në të cilin përcaktoi në hollësi vendimet e marra nga gjykatat më të ulëta. Duke 
përsëritur se vetëm ato gjykata kishin juridiksion për të vërtetuar faktet, ajo mbështeti 
gjetjet e tyre të fakteve. Ajo rrëzoi rekursin dhe la në fuqi vendimin e dhënë në Apel. Për 
sa i përket ligjit të zbatueshëm, ajo në veçanti ka theksuar si më poshtë:

“Në zbatim të Dekretit legjislativ nr. 126/1990 ... bëhet një dallim midis dy 
situatave: (a) ajo në të cilën prona është në pronësi të shtetit ... (b) ajo në të cilën vendet 
e adhurimit dhe famullitë janë marrë përsipër nga Kisha ortodokse rumune dhe në lidhje 
me të cilën [çështja] rikthimi do të vendoset nga një komitet i përbashkët, i përbërë nga 
përfaqësues të klerit të të dy besimeve, një komitet i cili do të marrë parasysh dëshirat e 
besimtarëve në komunitetet në posedim të këtyre pronave.

Në dritën e këtyre dispozitave, Gjykata e Apelit, duke shqyrtuar një veprim për 
rikthimin e posedimit të një vendi adhurimi, zbatoi me korrektësi kriterin e dëshirave 
të besimtarëve (kryesisht ortodoksë) të komunitetit në posedim të pronës, ndërsa 
njëkohësisht duke theksuar paligjshmërinë e arsyetimit të vendimit të gjykatës së 
shkallës së parë, e cila thjesht kishte krahasuar titujt e pronësisë dhe kishte injoruar 
ligjin e veçantë...

Megjithatë, duket se ka 24,968 besimtarë ortodoksë dhe 509 besimtarë katolikë 
grekë në Lupeni, besimtarë të cilët ishin të detyruar të transferoheshin në Kishën 
ortodokse në vitin 1948 dhe nuk dëshirojnë të kthehen në Kishën katolike greke, si 
dhe se është bërë një përpjekje për të zgjidhur [mosmarrëveshjen] nëpërmjet komitetit 
të përbashkët të klerit (sipas procesverbalit të 20 Prillit 2007) ... pala ortodokse është 
shprehur se kërkesa për kthimin e vendit të adhurimit nuk mund të garantohet, duke u 
mbështetur në dëshirat e besimtarë të Famullisë dhe faktin se që nga viti 1948 vendi i 
adhurimit është administruar nga besimtarët ortodoksë)...

Fakti i shtimit të Nenit 3 [të Dekretit legjislativ nr. 126/1990] të një paragrafi që 
parashikon “Nëse komiteti nuk plotëson brenda afatit të përcaktuar në mandatin e 
tij, ose nëse komiteti nuk arrin në një përfundim, ose nëse njëra prej palëve është e 
pakënaqur me vendimin e marrë nga komiteti, pala që ka interes të nisë procedura 
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gjyqësore mund ta bëjë këtë sipas ligjit të zakonshëm”, nuk nënkupton se veprimet për 
rikthim, të rregulluara nga dispozitat e veçanta, transformohen në kërkesa për marrjen e 
titullit të pronësisë sipas ligjit të zakonshëm.

Një gjykate që i kërkohet të shqyrtojë një veprim të tillë nuk mund të injorojë 
rregullimet e veçanta në këtë fushë, të cilat tregojnë kriterin që duhet marrë parasysh 
në zgjidhjen e këtyre pretendimeve, konkretisht dëshirat e besimtarë në komunitetin në 
posedim të pronës.

E thënë ndryshe, në bazë të juridiksionit të saj të plotë dhe në mënyrë që të mos 
rrezikohet aksesi në drejtësi, një gjykatë mund të thirret për të vendosur mbi themelin 
e një kërkese, edhe pse procedura e mëparshme nuk kulmoi me një vendim të komitetit 
të përbashkët të klerit; në të njëjtën kohë, megjithatë nuk mund të tejkalohen kufijtë e 
vendosur nga kuadri i veçantë ligjor.

Prioriteti që duhet t’i jepet kriterit të dëshirave të besimtarë u vendos nga legjislativi, 
i cili në këtë mënyrë dëshironte të rregullonte një zonë që ka të bëjë me ndërtesat e 
caktuara për përdorim të veçantë (vendet e adhurimit) [dhe kështu] gjykata nuk ka të 
tagër të kritikojë ligjin.

Për më tepër, në vendimin mbi anti-kushtetutshmërinë e pretenduar të Nenit 3 të 
Dekretit nr. 126/1990 dhe të kriterit të dëshirave të besimtarë, Gjykata Kushtetuese ka 
deklaruar se teksti nuk ka shkelur parimin e demokracisë së shtetit rumun, as të lirisë së 
besimeve fetare (Vendimi i Gj.K, nr. 23/1993, nr. 49/1995)...

Sipas pikëpamjes së Gjykatës së Apelit, fakti që shteti në vitin 1948, në mënyrë 
të paligjshme e shpronësoi Kishën katolike greke nga vendet e saj të adhurimit, nuk 
mund të ndreqet, në një shtet që është subjekt i sundimit të ligjit, duke bërë gabimin e 
kundërt, i cili është që të dështojë të marrë parasysh dëshirat e shumicës së besimtarë 
për sa i përket miratimit të masës së dhënë. Kthimi i pronave që i përkisnin Kishës 
katolike greke pa respektuar kriteret e vendosura nga Neni 3 § 1 i Dekretit legjislativ nr. 
126/1990 do të minonte stabilitetin dhe sigurinë e marrëdhënieve juridike. Një e drejtë 
nuk mund të rindërtohet in abstracto, duke shpërfillur realitetet shoqërore dhe historike, 
si dhe zbutja e dëmeve të kryera në të kaluarën nuk duhet të krijojë probleme të reja 
joproporcionale...

Për më tepër, për të qenë në gjendje të ndërmarrin një veprim për rikthimin e 
posedimit sipas ligjit të zakonshëm dhe jo sipas ligjit të posaçëm, kërkuesit duhet të 
mbështeten në ekzistencën e një “posedimi”, domethënë të një të drejte pasurore që 
mund të mbështetej prej tyre.

Megjithatë, grupi katolik grek u shkri me Dekretin nr. 358/1948 dhe pasuritë e 
Kishës katolike greke kaluan në pronësi të shtetit. Ndërtesa në fjalë është futur aktualisht 
(në regjistrin e tokës ... siç i përket Kishës ortodokse rumune Lupeni I.

Fakti që, përmes Dekretit legjislativ nr. 9/1989, Kisha rumune e bashkuar në Romë 
(katolike greke) u njoh zyrtarisht pas anulimit të Dekretit nr. 358/1948, nuk do të thotë se 
të gjitha titujt e saj të pronësisë janë rivendosur, për sa kohë që e drejta e pronësisë është 
subjekt i një procedure (respektivisht dispozitave të Dekretit legjislativ nr. 126/1990 dhe 
ndryshimeve të mëvonshme të tij) dhe shpresa e marrjes së titullit të pronësisë nuk duhet 
të barazohet me një posedim...”

34.  Një nga gjyqtarët e çështjes, në opinionin e veçantë theksoi se referenca e legjislaturës 
në ligjin e zakonshëm nuk mund të reduktohet në një dimension thjesht procedural, por 
duhet të interpretohej si zbatim i një rregulli të së drejtës materiale. Duke iu referuar 
rregullave që qeverisin përgatitjen e ligjeve, gjyqtari shprehu mendimin se nëse 
legjislativi do të donte të jepte një kuptim të veçantë për këtë referencë në “ligjin e 
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zakonshëm”, duhet ta kishte bërë në mënyrë të qartë. Duke qenë se një kërkesë-padi për 
rivendosje në posedim përfshiu një krahasim të titujve të pronësisë, gjyqtari arriti në 
përfundimin se Kisha ortodokse nuk kishte titull të tillë për ndërtesën e kishës në fjalë.

II. LIGJI DHE PRAKTIKA E BRENDSHME E APLIKUESHME

A. Legjislacioni i brendshëm

1.  Kushtetuta
35.  Neni 21 i Kushtetutës parashikon si vijon:

“(1)  Çdokush ka të drejtë të aplikojë në gjykata për mbrojtjen e të drejtave, lirive të tij, 
ose interesave të ligjshme.

(2)  Ushtrimi i kësaj të drejte nuk mund të kufizohet nga ndonjë ligj.”
2. Dispozitat e brendshme që rregullojnë statusin e përgjithshëm ligjor të besimeve 

fetare
36.  Neni 37 i Dekretit nr. 177/1948 mbi statusin e përgjithshëm të besimeve fetare, botuar 

në një version të ndryshuar në Gazetën Zyrtare nr. 204, datë 3 Shtator 1948, u formulua 
si vijon:
“(1)  Nëse të paktën 10% e adhuruesve të lidhur nën një besim e braktisin atë për një 

tjetër besim, bashkësia fetare e besimit nga i cili ata largohen do të humbasë 
automatikisht një pjesë të pronave të saj, në përpjesëtim me numrin e besimtarëve 
që janë larguar. Kjo pjesë do të transferohet ipso jure në pronësi të bashkësisë 
vendore të besimit të ri të admiruar nga besimtarët.»

37.  Ky dekret u shfuqizua me ligjin nr. 489/2006, “Mbi lirinë e fesë dhe statusin e përgjithshëm 
ligjor të besimeve fetare” (privind libertatea religioasă dhe regimul general al cultelor), 
i botuar në Gazetën Zyrtare më 8 Janar 2007. Sipas atij ligji, marrëdhënia midis shtetit 
rumun dhe besimeve fetare të njohura ligjërisht rregullohet nga pajtueshmëria me 
parimin e autonomisë së bashkësive fetare dhe njohja nga shteti i rregulloreve të tyre.

38.  Urdhri urgjent i Qeverisë nr. 94/2000, “Mbi kthimin e ndërtesave që i përkisnin besimeve 
fetare në Rumani”, i ndryshuar më 25 Korrik 2005 dhe i botuar në Gazetën Zyrtare më 
1 Shtator 2005, parashikon si vijon:

Neni 1
“(2) Statusi ligjor i ndërtesave që shërbyen si vend adhurimi do të rregullohet me ligj 

të veçantë”.
3. Dekreti legjislativ nr. 126/1990, “Mbi masat e caktuara lidhur me Kishën rumune të 

bashkuar në Romë (Kisha katolike greke) dhe ndryshimet pasuese të atij teksti
39.  Pas shfuqizimit të Dekretit nr. 358/1948, projektligji u paraqit në Parlament me qëllim 

rregullimin e situatës së vendeve të adhurimit që i përkisnin Kishës katolike greke. 
Memorandumi shpjegues shprehte se çështja e kthimit të vendeve të adhurimit duhet 
të vendosej me anë të dialogut midis dy kishave të interesuara. Pas negociatave, 
përfaqësuesit e dy grupeve deklaruan me marrëveshje të përbashkët se ishte e nevojshme 
të miratohej legjislacioni, në mënyrë që t’i ktheheshin Kishës katolike greke pasuritë që 
ishin në pronësi të shtetit, si dhe të ngriheshin komitete të përbashkëta për të vendosur 
fatin e vendeve të adhurimit që ishin në pronësi të Kishës ortodokse. Projektligji i 
hartuar për të marrë në konsideratë propozimet e të dyja palëve krijoji një debat të 
nxehtë parlamentar.

40.  Më 25 Prill 1990 Dekreti legjislativ nr. 126/1990 u botua në Gazetën Zyrtare nr. 54. Për 
aq sa është e nevojshme, parashikohet si vijon:
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Neni 1
“Pas shfuqizimit të Dekretit nr. 358/1948 nga Dekreti legjislativ nr. 9, i datës 31 

Dhjetor 1989, Kisha rumune e bashkuar në Romë do të njihet zyrtarisht ... “

Neni 3
“Gjendja juridike e ndërtesave fetare dhe shtëpive të famullitarëve që i përkisnin 

Kishës së bashkuar dhe që u ndanë nga Kisha ortodokse rumune do të përcaktohet nga 
një komitet i përbashkët, i përbërë nga përfaqësues të klerit nga të dyja njësitë fetare, të 
cilat do të marrin në konsideratë dëshirat e besimtarëve në komunitetet që posedojnë ato 
prona (dorinţa credincioşilor din comunităţile care deţin aceste bunuri)”.

Neni 4
“Në komunat ku numri i vendeve të adhurimit është i pamjaftueshëm në lidhje me 

numrin e besimtarëve, shteti do të ofrojë mbështetje për ndërtimin e kishave të reja; për 
këtë qëllim ai do të vërë në dispozicion të bashkësive në fjalë tokën e nevojshme, nëse 
nuk e kanë atë dhe do të kontribuojë në ngritjen e fondeve të nevojshme.”

41. Neni 3 i Dekretit legjislativ të lartpërmendur është ndryshuar me Urdhrin e Qeverisë nr. 
64/2004, të datës 13 Gusht 2004 (“Urdhër nr.64/ 2004”), i cili hyri në fuqi më 21 Gusht 
2004 dhe shtoi një paragraf të dytë, të formuluar si në vijim në këtë dispozitë:

“Nëse anëtarët e klerit që përfaqësojnë dy besimet fetare në komitetin e përbashkët 
dështojnë të arrijnë një marrëveshje brenda komitetit të përbashkët të parashikuar në 
Nenin 1, pala që ka interes në nisjen e procedurave gjyqësore mund ta bëjë këtë sipas 
ligjit të zakonshëm”.

42. Ligji nr. 182/2005, datë 13 Qershor 2005 (“Ligji nr. 182/2005”), i cili hyri në fuqi më 17 
Qershor 2005, gjithashtu ndryshoi Nenin 3 të Dekretit legjislativ nr. 126/1990, si vijon:

“Pala me interes për nisjen e procedurave do të thërrasë palën tjetër, duke i 
komunikuar pretendimet e saj me shkrim dhe duke ofruar provat mbi të cilat mbështet 
ato pretendime. Takimi do të njoftohet nëpërmjet postës së regjistruar me anë të një 
formulari për konfirmimin e marrjes, ose me dorëzimin personal të letrës. Afati prej së 
paku tridhjetë ditësh do të kalojë ndërmjet datës së marrjes së dokumenteve dhe datës 
së caktuar për mbledhjen e komitetit të përbashkët. Komiteti do të përbëhet nga tre 
përfaqësues nga secili besim. Nëse komiteti nuk mblidhet brenda afatit të përcaktuar në 
mandatin e tij, ose nëse komiteti nuk del me një përfundim, ose nëse njëra nga palët është 
e pakënaqur me vendimin e marrë nga komiteti, pala me interes në nisjen e procedurave 
gjyqësore mund ta bëjë këtë sipas ligjit të zakonshëm.
Kërkesa do të shqyrtohet nga gjykatat.

Kërkesa do të shkarkohet nga taksat gjyqësore.”
43. Memorandumi shpjegues për ligjin nr. 182/2005 parashikon si vijon:

“Dekreti legjislativ nr. 126/1990 parashtron një numër masash lidhur me Kishën 
rumune të bashkuar në Romë (Kisha katolike greke).

Në zbatimin e këtij teksti, nuk ka pasur një drejtim uniform në praktikën e gjykatave: 
disa gjykata kanë vlerësuar se kanë juridiksion për të vendosur mbi kërkesë-paditë që 
kanë të bëjnë me vendet e adhurimit dhe famullitë që i përkisnin Kishës rumune të 
bashkuar në Romë dhe që janë marrë përsipër nga Kisha ortodokse rumune, ndërsa të 
tjerë kanë vlerësuar se mosmarrëveshje të tilla nuk bien nën juridiksionin e përgjithshëm 
të gjykatave, duke mohuar kështu të drejtën e aksesit të lirë në gjykata.
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Duke pasur parasysh standardet që ekzistojnë në nivel evropian në këtë fushë, ... 
në nismat e Komisionit Evropian dhe në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut, kërkohet një ndryshim në legjislacionin rumun në këtë fushë, 
në mënyrë që të garantohet akses real në sistemin e drejtësisë, përmes një referimi të 
shprehur në ligj për mundësinë që palët e interesuara të ndërmarrin veprime ligjore.

Ky ligj në mënyrë të shprehur i investon gjykatat me juridiksionin për të vendosur 
mbi mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me pronat që i përkisnin Kishës rumune 
të bashkuar në Romë, në rastet kur komitetet e parashikuara në Nenin 3 të Dekretit 
legjislativ nr. 126/1990 nuk arrijnë një marrëveshje.

Për të mundësuar që të dyja palët të marrin masa për të zgjidhur problemin e 
vendeve të adhurimit në fjalë, urdhri lejon aktivitetin e vazhdueshëm të komiteteve, 
duke ofruar mundësinë e zgjidhjes së çështjes së kthimit të këtyre ambienteve nëpërmjet 
dialogut ndër-fetar.

Ky tekst i ri garanton që parimi i aksesit së pakufizuar në gjykata do të zbatohet në 
rastet e parashikuara nga Dekreti legjislativ nr. 126/1990, në përputhje me Nenin 6 të 
Konventës ... dhe Nenin 21 të Kushtetutës së Rumanisë.
...”
4. Kodi Civil

44.  Neni 480 i Kodit Civil në fuqi gjatë kohës përkatëse, parashikon:
“Pronësia është e drejta për të gëzuar dhe disponuar sendet në mënyrë absolute, me 

kusht që ato të mos përdoren në një mënyrë të ndaluar me ligj”.
45.  Kërkimi për rivendosje në posedim nuk është përkufizuar me ligj. Sipas jurisprudencës, 

është një veprim me të cilin pronari i një pasurie që e ka humbur posedimin e saj ndaj 
një të treti kërkon të rivendosë titullin e tij/saj mbi pronën dhe të rimarrë posedimin nga 
pala e tretë. Sistemi i regjistrimit të tokës garanton që të drejtat in rem në lidhje me çdo 
ndërtesë janë me natyrë tërësisht publike, si dhe emrat e personave mbajtës të këtyre të 
drejtave.
5. Kodi i Procedurës Civile

46. Sipas Nenit 329 të Kodit të Procedurës Civile në fuqi në kohën përkatëse, Prokurori 
Kryesor Publik në zyrat e Prokurorisë pranë Gjykatës së Lartë të Kasacionit dhe 
Drejtësisë, me iniciativën e tij ose me kërkesë të Ministrit të Drejtësisë, si dhe Këshillit 
drejtues të Gjykatës së Lartë, Këshillave drejtues të gjykatave të Apelit dhe Avokatit 
të Popullit (Avocatul Poporului) kishin për detyrë të kërkonin që Gjykata e Lartë të 
vendoste për çështje të së drejtës për të cilat kishte pasur vendimmarrje të ndryshme nga 
gjykatat. Sipas Nenit 3307 të të njëjtit Kod, vendimet jepeshin në interes të ligjit dhe nuk 
kanë pasur efekt në vendimet gjyqësore në fjalë, apo gjendjen e palëve në procedurë. 
Sapo vendimi botohej në Fletoren Zyrtare, gjykatave u kërkohej të ndiqnin përfundimin 
e nxjerrë nga Gjykata e Lartë.

A. Jurisprudenca e brendshme në lidhje me kërkesat e ngritura nga Famullitë e 
ndryshme katolike greke për të rimarrë vendet e adhurimit

47.  Palët në procedurë sollën vendime gjyqësore lidhur me kërkesat e ngritura nga 
Famullitë katolike greke kundër komuniteteve ortodokse, me qëllim kthimin e vendeve 
të adhurimit. Shumica e këtyre kërkesave bazoheshin në Nenin 480 të Kodit Civil dhe 
kërkonin të bëhej korrigjimi i shënimeve në regjistrat e tokës ku komunitetet ortodokse 
kishin pasur të drejta pronësore në lidhje me pronat në fjalë.
1. Vendimet e gjykatave më të ulëta
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48.  Në një sërë vendimesh të dhëna përpara vitit 2013, gjykatat më të ulëta (gjykatat e 
Qarkut ose gjykatat e Apelit) në shkallë të parë, në apelime ose në rekurse vendosën në 
lidhje me kërkesat për kthimin e posedimit, pasi kishin shqyrtuar vlefshmërinë e titujve 
të pronësisë të palëve dhe veçanërisht, mënyrën në të cilën prona në fjalë kishte kaluar 
në pronësi të Kishës ortodokse (vendimet e Gjykatës së Apelit të Timisoarës, të datës 20 
Qershor 2006, 24 Nëntor 2010 dhe 15 Shtator 2011; vendimet e Gjykatës së Qarkut të 
Hunedoara, të datës 27 Shkurt 2008 dhe 8 Korrik 2009, vendimet e Gjykatës së Qarkut 
Bihor, të datës 6 Mars 2008 dhe 3 Shtator 2010, vendimi i formës së prerë i Gjykatës 
së Apelit në Braşov të datës 11 mars 2008, vendimi i Gjykatës së Qarkut Braşov, i 
28 Marsit 2011, vendimi i Gjykatës së Apelit të Târgu Mureş, i 11 Nëntorit 2010 dhe 
vendimi i Gjykatës së Apelit të Oradea, i 22 Shkurtit 2012).

49.  Në vendimet e dhëna përpara vitit 2013, gjykatat e tjera më të ulëta kanë vendosur në 
lidhje me kërkesat për kthimin e posedimit, pasi kishin shqyrtuar titujt e pronësisë të 
palëve dhe duke iu referuar kriterit të dëshirave të adhuruesve (vendim i dhënë në apel 
nga Gjykata e Apelit e Alba-Iulia, më 14 Janar 2010 dhe vendim i dhënë në apel nga 
Gjykata e Apelit e Cluj, më 28 Mars 2012).

50.  Qeveria paraqiti vendimet e dhëna në vitin 2015, në të cilat gjykatat më të ulëta kishin 
zbatuar Nenin 3 të Dekretit legjislativ nr. 126/1990 (vendimet e apelit nga Gjykata 
e Apelit e Cluj, më 11 dhe 17 Mars 2015 dhe 9 Tetor 2015, nga Gjykata e Apelit e 
Timisoarës, më 18 Qershor dhe 29 Tetor 2015, dhe nga Gjykata e Apelit e Târgu-Mureş, 
më 17 Qershor 2015, vendimi i Gjykatës së Qarkut të Sălajit, i datës 29 Janar 2015).
2. Vendimet e Gjykatës së Lartë

51.  Në një vendim të formës së prerë të 25 Nëntorit 2008, Gjykata e Lartë, e njohur më pas 
si Gjykata Supreme e Drejtësisë, ktheu një çështje mbrapsht në gjykatat më të ulëta, 
sepse kishte vërejtur se Kisha ortodokse ishte futur në regjistrin e tokës si pronare dhe se 
kriteri i dëshirave të besimtarëve ishte i zbatueshëm vetëm gjatë procedurës paraprake, 
përpara komiteteve të përbashkëta.

52.  Në një sërë vendimesh, Gjykata e Lartë prishi vendimet e gjykatave më të ulëta dhe 
i ktheu çështjet për rishqyrtim për shkak se nuk ishte zbatuar kriteri i përcaktuar me 
Dekretin legjislativ nr. 126/1990 (shih, për shembull, vendimet e 24 Marsit 2009, 9 
Nëntorit 2010, 14 Nëntorit dhe 11 Dhjetorit 2012 dhe 7 Shkurt 2013). Në një seri tjetër 
vendimesh të formës së prerë, Gjykata e Lartë deklaroi se megjithëse pala katolike greke 
kishte paraqitur një kërkesë-padi për rivendosje në posedim sipas ligjit të zakonshëm, 
Gjykata e Lartë nuk mund të mos e analizonte kriterin e dëshirave të besimtarëve në 
komunitetet që zotëronin këto pronave, të përcaktuar në Dekretin legjislativ nr. 126/1990 
(shih, për shembull, vendimet e Gjykatës së Lartë të datës 29 Maj 2007, 26 Janar dhe 24 
Nëntor 2011, dhe 16 Maj dhe 12 Dhjetor 2012).

53. Në disa vendime, Gjykata e Lartë vendosi mbi kërkesë-padinë për rivendosje në posedim 
duke krahasuar titujt e pronësisë të mbajtura nga palët në mosmarrëveshje, sikurse ishin 
të regjistruara në regjistrin e tokës (shih, për shembull, vendimet e 10 Marsit 2011, 16 
Majit, 2 Tetorit dhe 21 Nëntorit 2012, dhe 1 Tetor 2013).

54.  Qeveria paraqiti njëzet e shtatë vendime të formës së prerë të dhëna ndërmjet viteve 
2013 dhe 2015, në të cilat Gjykata e Lartë zbatoi kriterin e dëshirave të besimtarëve. Në 
një vendim të 20 Qershorit 2013, Gjykata e Lartë vendosi në favor të një kërkesë-padie 
për rivendosje në posedim të paraqitur nga një Kishë katolike greke, në një situatë ku të 
dyja grupimet e besimit ishin të pranishme në një fshat dhe ku, edhe pse vetëm dy nga 
nëntëdhjetë banorët e fshatit i përkisnin Kishës katolike greke, ndërtesa e kishës që u 
pretendua nuk ishte përdorur nga besimtarët ortodoksë.
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3. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese
55.  Në vendimin nr.23, datë 27 Prill 1993, duke vendosur mbi një pretendim për 

antikushtetushmëri në lidhje me Nenin 3 § 1 të Dekretit legjislativ nr. 126/1990, Gjykata 
Kushtetuese konstatoi se kriteri i kontestuar, i përcaktuar në Nenin 3 dhe i zbatuar nga 
komitetet e përbashkëta, ishte në përputhje me Kushtetutën. Pas një kërkese tjetër për 
antikushtetushmëri, ajo konfirmoi qëndrimin e saj në vendimin nr.49, të 19 Majit 1995.

56.  Më 19 Janar 2012, Gjykata Kushtetuese shqyrtoi një ankim të mëtejshëm që pretendonte 
se Neni 3 § 1 i Dekretit legjislativ nr. 126/1990 ishte antikushtetues, në kontekstin e një 
kërkesë-padie të ndryshme për rivendosje në posedim të një vendi adhurimi si rezultat i 
kërkesave të aplikantëve, e cila ishte në fazë pritje para Gjykatës së Apelit të Alba-Iulia.

57.  Me një vendim të datës 27 Shtator 2012, Gjykata e refuzoi atë ankim, duke vendosur si 
më poshtë:

“... Dispozitat e Nenit 3 të Dekretit legjislativ nr. 126/1990 lidhur me shfuqizimin e 
dispozitave të caktuara legjislative nuk bien në kundërshtim me dispozitat e Kushtetutës 
në të cilat mbështeten, por në të kundërt janë në përputhje me parimin e përgjithshëm 
të sanksionuar në Nenin 1 § 3 të Kushtetutës, sipas të cilit shteti rumun është “një shtet 
demokratik dhe social i bazuar në sundimin e ligjit” dhe parimin e lirisë së besimeve 
fetare të parashikuara në Nenin 29 § 3 të Kushtetutës.

Nga ... vendimi [nr. 23, datë 27 Prill 1993], Gjykata [Kushtetuese] konstatoi se 
demokracia kishte të bënte me respektimin e dëshirave të shumicës; pjesa e fundit e Nenit 
3 [sipas së cilës komiteti i përbashkët] “do të marrë parasysh dëshirat e besimtarëve në 
komunitetet në posedim të pronave” e shpreh këtë parim duke futur një kriter social, atë 
të dëshirave të shumicës së besimtarëve të famullive.

... Kur në të njëjtën [Famulli] ka besimtarë katolikë grekë dhe ortodoksë, fakti 
i zbatimit të një kriteri social, konkretisht ai i shumicës së besimtarëve të Famullive, 
në përcaktimin e fatit të vendeve të adhurimit dhe të famullive është në përputhje me 
parimin demokratik të përcaktimit të përdorimit fetar të asaj prone në bazë të dëshirave 
të shumicës [të besimtarëve të interesuar]. Të vendosësh ndryshe do të nënkuptonte 
se besimtarët ortodoksë, të cilët janë në shumicë, në mënyrë të pajustifikueshme do të 
pengoheshin nga një masë kundër dëshirës së tyre nga praktikimi i fesë, pa lëvizur në 
Kishën katolike greke ...

Duke pasur parasysh se nuk janë paraqitur prova të reja të afta për të sjellë një 
ndryshim në praktikën gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese, si konkluzioni ashtu edhe 
arsyetimi i vendimit të lartpërmendur mbeten të vlefshme për çështjen aktuale... “

III.  RAPORTET E KËSHILLIT TË EVROPËS

58.  Raporti i tretë për Rumaninë nga Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe In-tolerancës 
(“ECRI”), i miratuar më 24 Qershor 2005 dhe i publikuar më 21 Shkurt 2006, përmban 
këto vëzhgime:
“Legjislacioni mbi besimet fetare
...
15. ECRI vëren me shqetësim raportet në të cilat Kisha ortodokse, e cila është feja 

e shumicës në Rumani, ndonëse nuk ka statusin e një feje shtetërore ka një 
pozitë dominuese në shoqërinë rumune. Në këtë mënyrë, fetë e tjera mendojnë 
se Kisha ortodokse ka shumë ndikim në politikat e autoriteteve. Gjithashtu duket 
se përfitimet që merr ajo nuk u ofrohen feve të tjera, të tilla si pasja e faltoreve në 
burgje dhe paraburgim. Thuhet gjithashtu se kjo kishë ushtron një ndikim të madh 
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mbi vendimet e qeverisë për çështje të tilla si dhënia e statusit si kult fetar për 
shoqatat fetare. ECRI gjithashtu vë në dukje se duke pasur parasysh numrin dhe 
shumëllojshmërinë e kulteve të njohura dhe të praktikuara zyrtarisht në Rumani, 
dialogu ndër-fetar midis Kishës ortodokse dhe besimeve të tjera fetare mund të 
përmirësohet. Në veçanti, dialogu midis kësaj kishe dhe Kishës katolike greke është 
dukshëm në një nivel të ulët, kryesisht për shkak të mënyrës me të cilën autoritetet 
trajtojnë çështjen e kthimit të pronës të konfiskuar gjatë periudhës komuniste.

16.  ECRI gjithashtu vë në dukje me shqetësim se anëtarët e Kishës ortodokse ishin 
të përfshirë në të gjitha llojet e ngacmimeve kundër ndjekësve të Kishës katolike 
greke, në një shkallë të caktuar vetëkënaqësie nga autoritetet.

...
45.  ECRI vëren me shqetësim se rikthimi i kishave që më parë i përkisnin Kishës 

katolike greke është bërë burim tensioni mes kësaj të fundit dhe Kishës ortodokse. 
Përkundër përpjekjeve për të arritur një zgjidhje miqësore, Kisha ortodokse refuzon 
t’i kthejë Kishës katolike greke këto kisha dhe autoritetet nuk duket se po marrin 
masa për të zbatuar ligjin. Prandaj, ECRI shpreson që autoritetet të kenë një rol 
më aktiv në zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me rikthimin e kishave katolike 
greke, për të siguruar që ligji zbatohet në mënyrë të drejtë, në frymën e tolerancës 
dhe respektit reciprok ... “

59.  Raporti i katërt i ECRI për Rumaninë, i miratuar më 19 Mars 2014 dhe i publikuar më 3 
Qershor 2014, përmban këto vëzhgime:
“22. Në raportin e tretë, ECRI rekomandoi që autoritetet rumune të zbatojnë ligjin që 

rregullon kthimin e pronës dhe të inkurajojnë besimet fetare, veçanërisht Kishën 
ortodokse dhe pakicat e tjera fetare për të filluar një dialog konstruktiv në këtë 
pikë. Gjithashtu, rekomandoi që autoritetet të caktojnë takime për ndërmjetësim, të 
mbajnë biseda dhe seminare ndër-fetare dhe të zhvillojnë fushata informimi për të 
promovuar idenë e një shoqërie multi-fetare.

23.  Autoritetet kanë konfirmuar se mosmarrëveshjet pronësore midis Kishës ortodokse 
dhe Kishës katolike greke kanë çuar në tensione mes dy besimeve. Në një nënvizim 
të përgjithshëm, Kisha ortodokse ka qenë e ngadaltë në kthimin e kishave katolike 
greke të marra në vitin 1948 nga shteti dhe shpesh ka refuzuar ta bëjë këtë.

24.  Një komision i përbashkët, i përbërë nga përfaqësues të klerit të të dy kishave, 
ka filluar punën që nga viti 1999 me qëllim zgjidhjen e këtyre mosmarrëveshjeve 
pronësore; megjithatë, puna e këtij komisioni duket se nuk ka dhënë rezultate të 
rëndësishme. Autoriteti Kombëtar për Kthimin e Pronave ka njoftuar ECRI-n se 
që nga viti 2005, nga 6,723 kërkesa për rikthim janë përpunuar 1,110 ... Një organ 
këshillues i Këshillit të kishave dhe grupimeve fetare u ngrit në Prill 2011, me 
qëllim promovimin e solidaritetit e bashkëpunimit dhe parandalimin e konflikteve 
ndërmjet feve të ndryshme në Rumani mblidhet deri në dy herë në vit. ECRI 
mirëpret përpjekjet e përmendura më lart dhe inkurajon autoritetet të marrin një 
rol udhëheqës në zgjidhjen e këtyre mosmarrëveshjeve, të cilat sërish lidhen me 
pasurinë e konfiskuar nga shteti”.

60.  Për sa është e nevojshme për çështjen, përgjigja e Qeverisë rumune për Raportin e Katërt 
të ECRI është formuluar si më poshtë:

“Për sa i përket paragrafëve 22-25, Sekretariati Shtetëror për Besimet Fetare 
vazhdimisht kërkoi të vepronte si ndërmjetës për të zbutur tensionet midis Kishës 
ortodokse rumune dhe Kishës rumune të bashkuar me Romën (Katolike greke) dhe 
ishte i përfshirë në mënyrë aktive për gjetjen e zgjidhjeve të përshtatshme për të dyja 
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palët e përfshira në mosmarrëveshjen pronësore; Sekretariati Shtetëror për Çështjet 
Fetare mbështet financiarisht projektet e ndërtimit të banesave të reja të adhurimit në 
zonat ku njëra prej palëve bëhet pronare e parevokueshme e banesave të adhurimit të 
kundërshtuara më parë.

Autoriteti Kombëtar për Kthimin e Pronave/AKKP gjithashtu ka vazhduar serinë 
e takimeve me përfaqësuesit e dy kishave, gjatë të cilave aspektet e diskutuara kanë të 
bëjnë me gjendjen e zgjidhjes së kërkesave të parashtruara para komisionit të veçantë të 
kthimit dhe vështirësitë e hasura gjatë procesit të kthimit.

Gjatë këtyre takimeve u diskutuan edhe aspekte të lidhura me situatën e pronave që 
i përkisnin Kishës greko-katolike dhe që momentalisht zotërohen nga Kisha ortodokse 
rumune, inkurajimi i dialogut mes dy kishave me synim arritjen e një zgjidhje miqësore 
për mosmarrëveshjet pasurore.

Për sa i përket gjendjes aktuale të zgjidhjes së kërkesave të kthimit të paraqitura 
nga Kisha katolike greke para Komisionit të Veçantë të Kthimit, duhet nënvizuar se nga 
6,723 kërkesa për kthim, janë zgjidhur 1,110 (një përqindje prej 16,51%).

Gjendja e kërkesave për kthim ka përfunduar sipas mënyrës së zgjidhjes së tyre:
Kthim në natyrë: 139
Propozim për dëme: 52
Refuzim: 66
Zgjidhje të tjera (ri-drejtim, heqje dorë, etj.): 853”

LIGJI

I.  FUSHËVEPRIMI I ÇËSHTJES PËRPARA DHOMËS SË MADHE

61.  Sipas jurisprudencës së Gjykatës, “çështja” referuar Dhomës së Madhe është kërkesa 
sikurse është deklaruar e pranueshme nga Dhoma (shih Blokhin k. Rusisë [GC], nr. 
47152/06, § 91, 23 Mars 2016, dhe D.H dhe të tjerë k. Republikës Çeke [GC], nr. 
57325/00, § 109, 13 Nëntor 2007).

62.  Gjykata vëren se në vendimin e 19 Majit 2015, Dhoma ka shpallur të papranueshme, së 
pari kërkesat e aplikantëve sipas Nenit 9 të Konventës dhe Nenit 1 të Protokollit nr. 1, 
të marra veçmas dhe në lidhje me Nenet 13 dhe 14 të Konventës dhe së dyti, kërkesat 
sipas Nenit 6 të Konventës duke pretenduar se gjykatave u mungonte pavarësia dhe 
paanshmëria dhe se procedurat ishin të padrejta për shkak të ndryshimeve të anëtarët të 
trupave gjykues gjatë ecurisë së procedimeve.

63.  Prandaj, këto kërkesa nuk janë në fushëveprimin e çështjes përpara Dhomës së Madhe.

II.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 6 § 1 TË KONVENËS

64.  Duke u mbështetur në Nenin 6 § 1 dhe Nenin 13 të Konventës, kërkuesit ngritën në 
substancë tre ankesa. Së pari, ata pohuan se kishte pasur një shkelje të së drejtës së 
tyre për akses në gjykatë, duke pretenduar se gjykatat vendase nuk e kishin zgjidhur 
mosmarrëveshjen e tyre duke zbatuar rregullat e ligjit të zakonshëm, por në bazë të 
kriterit të përcaktuar me Dekretin legjislativ nr. 126/1990, i zbatueshëm në kontekstin e 
procedurës jo-ankimuese, konkretisht, dëshirat e besimtarëve në komunitetin në posedim 
të pronës. Së dyti, kërkuesit parashtruan, pa iu referuar në mënyrë të shprehur parimit 
të sigurisë juridike, se zbatimi i këtij kriteri nuk ishte i parashikueshëm dhe e kishte 
shndërruar aksesin e tyre në gjykatë në iluzive. Së treti, ata u ankuan për kohëzgjatjen e 
procedurave.
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65.  Si nënvizim paraprak duhet të theksohet se Dhoma shqyrtoi ankesat e kërkuesve vetëm 
në bazë të Nenit 6 § 1 të Konventës, duke mbajtur qëndrimin se garancitë e Nenit 13 u 
absorbuan nga garancitë më strikte të Nenit 6. Gjykata pajtohet me këtë trajtim dhe do 
të vazhdojë në të njëjtën mënyrë.

66.  Duhet gjithashtu të përsëritet se Dhoma e konsideroi të nevojshme të shqyrtojë 
argumentet e kërkuesve për zbatimin e kriterit të dëshirave të besimtarëve në kontekstin 
e një kërkesë-padie sipas ligjit të zakonshëm për rivendosjen në posedim, edhe nga 
perspektiva e së drejtës të aksesit në gjykatë dhe nga ajo e respektimit të parimit të 
sigurisë juridike.

67.  Duke përsëritur jurisprudencën e saj të konsoliduar mbi kompetencën e saj për të 
përshkruar faktet e paraqitura (shih Guerra dhe të tjerë k. Italisë, 19 Shkurt 1998, § 44, 
Raportet e gjykimeve dhe vendimeve 1998 I), Gjykata vlerëson se nuk ka arsye për t’iu 
larguar trajtimit të Dhomës dhe për këtë arsye do të shqyrtojë argumentet e kërkuesve 
edhe nga këndvështrimi i pajtueshmërisë me këtë parim.

68.  Pjesa përkatëse e Nenit 6 § 1 të Konventës parashikon si vijon:
“Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij me natyrë civile...çdo person ka 

të drejtë...të dëgjohet drejtësisht dhe brenda një afati të arsyeshëm...nga një gjykatë...”

A.  Aplikimi i Nenit 6 § 1 të Konventës

69.  Në vendimin e saj të datës 19 Maj 2015, Dhoma vlerësoi se kërkimi i aplikantëve 
përfshihej në Nenin 6 § 1 të Konventës në aspektin civil të tij, duke qenë se synonte 
sigurimin e njohjes së titullit të pronësisë në një ndërtesë, e drejtë pasurore.

70.  Ky konstatim nuk u kontestua nga palët.
71.  Gjykata përsërit se në mënyrë që të ishte i zbatueshëm Neni 6 § 1 në aspektin e tij 

“civil” duhet të ekzistojë një mosmarrëveshje (në tekstin frëngjisht “contestation”) rreth 
një “të drejte” e cila mund të thuhet, të paktën mbi baza të argumentueshme, se njihet 
nga e drejta e brendshme, pavarësisht nëse ajo e drejtë është e mbrojtur nga Konventa. 
Mosmarrëveshja duhet të jetë reale dhe serioze; ajo mund të jetë e lidhur jo vetëm me 
ekzistencën faktike të një të drejte, por edhe me fushëveprimin dhe mënyrën e ushtrimit 
të saj; dhe, në fund, rezultati i procedurave duhet të jetë drejtpërdrejt vendimtar për të 
drejtën në fjalë, ku thjesht lidhjet e vogla, apo pasojat e largëta nuk mjaftojnë për të futur 
në lojë Nenin 6 § 1 (shih, mes shumë autoriteteve të tjera, Bochan k. Ukrainës (nr.2) 
[GC], nr. 22251/08, § 42, GjEDNj 2015, Micallef k. Maltës [GC], nr. 17056/06, § 74, 
GJEDNj 2009 dhe Boulois k. Luksemburgut [GC], nr. 37575/04, § 90, GjEDNj 2012).

72.  Gjykata vëren se e drejta mbi të cilën mbështeten kërkuesit duke u bazuar në ligjin 
vendas për rivendosjen në posedim ishte një e drejtë civile. Nuk ka dyshim se ekziston 
një mosmarrëveshje; se ishte mjaft serioze; dhe se rezultati i procedurës në fjalë ishte 
drejtpërsëdrejti vendimtar për të drejtën në fjalë. Duke pasur parasysh kushtet e Nenit 
480 të Kodit Civil (shih paragrafët 44-45 më lart), kërkuesit mund të pohonin që ata 
kishin të drejtë, sipas ligjit rumun të kërkonin të rivendosnin të drejtat e tyre pronësore 
në ndërtesën e kontestuar.

73.  Prandaj, Gjykata është në përputhje të plotë me gjetjet e Dhomës lidhur me aplikimin e 
Nenit 6 § 1 dhe konkludon se kërkesa e paraqitur nga aplikantët kishte të bënte me një të 
drejtë civile dhe kishte për qëllim të vendoste përmes gjykatave të drejtën e pronësisë, 
edhe pse objekti i çështjes në mosmarrëveshje ishte një vend adhurimi.

74.  Përveç kësaj, kjo qasje korrespondon me jurisprudencën ekzistuese të Gjykatës në këtë 
fushë. Kështu, në çështjet e Famullisë katolike greke të Sâmbata Bihor k. Rumanisë 
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(nr. 48107/99, § 65, 12 Janar 2010), Famullisë katolike greke të Sfântul Vasile Polonă 
k. Rumanisë (nr. 65965/01, §§ 67 dhe 76 , më 7 Prill 2009), Famullisë katolike greke të 
Bogdan Voda k. Rumanisë (nr. 26270/04, § 41, 19 Nëntor 2013) dhe Famullisë katolike 
greke të k. Rumanisë (nr. 32419/04, § 27, 3 Nëntor 2015), Gjykata shqyrtoi në bazë të 
Nenit 6 § 1 të Konventës kërkesat për kthimin e vendeve të adhurimit, ose ekzekutimin 
e vendimeve të formës së prerë që urdhëronin përdorimin e përbashkët të një vendi 
adhurimi.

75.  Për më tepër, Gjykata tashmë është shprehur se “një nga qëllimet e ushtrimit të së drejtës 
për të praktikuar fenë, sidomos për një bashkësi fetare në dimensionin e saj kolektiv, 
është mundësia e sigurimit të mbrojtjes gjyqësore për komunitetin, anëtarët dhe asetet, 
në mënyrë që Neni 9 të shihet ... në dritën e Nenit 6 “(shih Kishën Metropolitane të 
Besarabisë dhe të tjerë k. Moldavisë, nr. 45701/99, § 118, GjEDNj 2001-XII).

76.  Prandaj, Neni 6 § 1 i Konventës është i zbatueshëm në çështjen në fjalë. Për të verifikuar 
nëse kërkesat e kësaj dispozite janë plotësuar, Gjykata do ta shqyrtojë çështjen nga 
tre këndvështrimet e mëposhtme: e drejta për akses në gjykatë, respektimi i parimit të 
sigurisë juridike dhe e drejta për një proces të rregullt brenda një afati të arsyeshëm.

B. Pajtueshmëria me kërkesat e Nenit 6 § 1 të Konventës

1. E drejta për akses në gjykatë
(a) Vendimi i Dhomës

77. Në vendimin e saj, Dhoma së pari përsëriti parimet e vendosura nga jurisprudenca e 
Gjykatës për Nenin 6 § 1 të Konventës, lidhur me të drejtën e aksesit në gjykatë. Ajo 
theksoi natyrën e ndjeshme të çështjes së kthimit të vendeve të adhurimit dhe iu referua 
jurisprudencës së Gjykatës në lidhje me faktin që edhe në një kontekst të tillë, përjashtimi 
i përgjithshëm i mosmarrëveshjeve në lidhje me vendet e adhurimit nga juridiksioni i 
gjykatave në vetvete ka shkelur të drejtën e aksesit në gjykatë (shih Famullia katolike 
greke e Sâmbata Bihor, cituar më lart, §§ 66-75). Ajo theksoi se ndryshimet e bëra nga 
ligji nr. 182/2005 në Nenin 3 të Dekretit legjislativ nr. 126/1990 i kanë ofruar kërkuesve 
mundësinë për të paraqitur procedime ligjore.

78. Më pas Dhoma deklaroi se nuk ishte roli i saj të vlerësonte si të tillë, sipas Nenit 6 § 1 
të Konventës, as sistemin e themeluar nga legjislatura rumune për kthimin e ndërtesave 
të kishës, as përmbajtjen e së drejtës materiale që zbatohej në çështjen në fjalë nga 
gjykatat vendase. Ajo vuri në dukje se kërkuesit kishin të drejtë të paraqisnin procedime 
ligjore, se që të dyja palët në mosmarrëveshje kishin të njëjtat të drejta procedurale dhe 
se gjykatat që shqyrtonin rastin kishin pasur juridiksion të plotë për të aplikuar dhe 
interpretuar ligjin vendas, pa u lidhur në vlerësimin e tyre nga refuzimi i shprehur nga i 
akuzuari për të arritur një zgjidhje paraprake miqësore. Ajo arriti në përfundimin se nuk 
kishte pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës në këtë pikë.
(b) Vëzhgimet e palëve përpara Dhomës së Madhe
(i) Kërkuesit

79.  Kërkuesit theksuan se e drejta e aksesit në gjykatë nënkuptonte një të drejtë efektive 
për të marrë një vendim mbi meritat e një çështjeje, pa një rezultat të paracaktuar, 
ose arbitraritet nga ana e gjykatave vendase. Megjithatë, duke vendosur mbi bazën 
e dëshirave të besimtarëve, një kriter që sipas mendimit të tyre duhej të kuptohej si 
“dëshirat e shumicës ortodokse”, gjykatat e brendshme e kishin shndërruar të drejtën e 
tyre për akses në gjykatë në iluzive.

80.  Në parashtrimin e kërkuesve, në mënyrë që të zbatohej ligji i zakonshëm sikurse kërkohet 
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nga Neni 3 § 2 i Dekretit legjislativ nr. 126/1990, gjykatat duhet të kishin shqyrtuar titujt 
e pronësisë të palëve në mosmarrëveshje, konkretisht ato të palës ortodokse (të cilat 
sipas kërkuesve nuk ishin ekzistuese). Në vend të kësaj, gjykatat kishin zgjedhur një 
kuptim strikt e formal të rolit të tyre, duke deklaruar se duhet të aplikoheshin dëshirat 
e shumicës dhe se si pasojë, ndërtesa e kishës nuk mund të kthehej. Duke iu referuar 
vendimit të lartpërmendur Famullia katolike greke e Sâmbata Bihor k. Rumanisë, 
kërkuesit argumentuan se natyra formale e rolit të gjykatave u theksua më tej në rastin 
në fjalë, pasi dëshirat e shumicës nuk ishin vënë në dyshim në asnjë mënyrë nga gjykata. 
Fakti i thjeshtë që besimtarët ortodoksë ishin më të shumtë në numër se katolikët grekë 
ishte konsideruar i mjaftueshëm për të rrëzuar pretendimet e këtyre të fundit.

81. Kërkuesit pohuan se gjykatat e brendshme kishin dështuar të bënin një vlerësim të duhur 
për meritat e çështjes. Në lidhje me këtë, ata shpjeguan se një nga faktorët e analizuar 
për të vendosur meritat e çështjes kishte qenë kontributi i secilës prej dy kishave në 
ndërtimin e vendit të adhurimit. Për rrjedhojë, kërkuesit kundërshtuan përfundimin e 
gjykatave vendase në këtë pikë, duke argumentuar se nuk ishte në përputhje me provat 
e paraqitura për këtë çështje.
(ii) Qeveria

82.  Qeveria fillimisht theksoi se çështja ishte një rast shumë i veçantë, pasi ajo kishte të 
bënte me vendet e adhurimit dhe se mosmarrëveshja ishte ndërmjet bashkësive fetare, 
të cilat sipas mendimit të Qeverisë karakterizoheshin nga parimet e tolerancës dhe 
mirëkuptimit, dhe të cilat gëzonin një autonomi të caktuar.

83.  Ata më tej theksuan se kërkuesit kishin qenë në gjendje të paraqisnin përpara gjykatave 
të brendshme një kërkesë-padi për rivendosje në posedim të një vendi adhurimi dhe se 
gjykatat e brendshme pasi kishin shqyrtuar meritat e çështjes, e kishin deklaruar atë 
haptazi të pabazuar dhe jo të papranueshme. Për daljen në këtë përfundim, gjykatat 
kishin shqyrtuar si titujt e pronësisë, ashtu edhe dëshirat e besimtarëve. Për të përcaktuar 
këto dëshira, ata kishin analizuar aspektet historike dhe sociale, jo thjesht faktorët 
statistikorë. Në lidhje me këtë, Qeveria deklaroi se dëshirat e besimtarëve duhej të 
përcaktoheshin në bazë të elementeve konkretë dhe nuk mund të ishin arbitrare dhe të 
pajustifikuara.
(c) Vlerësimi i Gjykatës
(i) Parimet e përgjithshme

84.  E drejta e aksesit në gjykatë e garantuar me Nenin 6 u themelua në Golder k. Mbretërisë 
së Bashkuar (21 Shkurt 1975, §§ 28-36, Seria A. nr.18). Në këtë çështje, Gjykata e 
gjeti të drejtën e aksesit në gjykatë si një aspekt të pandashëm të masave mbrojtëse të 
mishëruara në Nenin 6, duke iu referuar parimeve të sundimit të ligjit dhe shmangies së 
pushtetit arbitrar, të cilat themelojnë pjesën më të madhe të Konventës. Kështu, Neni 6 
§ 1 i siguron të gjithëve të drejtën për të paraqitur një kërkesë në gjykatë në lidhje me të 
drejtat dhe detyrimet e tij me natyrë civile (shih Roche k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], 
nr. 32555/96, § 116, shih gjithashtu Z dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], 
nr. 29392/95, § 91, GjEDNj 2001-V, dhe Cudak k. Lituanisë [GC], nr.15869/02, § 54, 
GjEDNj 2010).

85.  Prandaj, në Neni 6 § 1 mund të mbështetet çdokush që mendon se një ndërhyrje në 
ushtrimin e një prej të drejtave të tij (civile) është e paligjshme dhe pretendon se ai/ajo 
nuk ka pasur mundësi ta paraqesë atë kërkesë në një gjykatë që përmbush kërkesat e Nenit 
6 § 1. Kur ekziston një mosmarrëveshje serioze dhe e vërtetë lidhur me ligjshmërinë e 
një ndërhyrjeje të tillë, e cila shkon përtej vetë ekzistencës, ose fushëveprimit të së 
drejtës civile të përcaktuar, Neni 6 § 1 i jep të drejtën individit në fjalë “të dëgjohet kjo 
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çështje e së drejtës vendore nga një gjykatë” (shih Z dhe të tjerë, cituar më lart, § 92, 
shih gjithashtu Markovic dhe të tjerë k. Italisë [GC], nr. 1398/03, § 98, GjEDNj 2006-
XIV).

86. E drejta e aksesit në gjykatë duhet të jetë “praktike dhe efektive”, jo teorike apo iluzive 
(shih për këtë qëllim Bellet k. Francës, 4 Dhjetor 1995, § 36, Seria A 333 B). Ky 
vëzhgim është veçanërisht i vërtetë në lidhje me garancitë e parashikuara në Nenin 6, 
në këndvështrim të vendit të rëndësishëm që ka në një shoqëri demokratike e drejta për 
një gjykim të drejtë (shih Princi Hans-Adam II i Lihtenshtejn k. Gjermanisë [GC], nr. 
42527/98, § 45, GjEDNj 2001-VIII). Në mënyrë që e drejta për akses të jetë efektive, një 
individ duhet të ketë një mundësi të qartë dhe praktike për të kundërshtuar një veprim 
që përbën ndërhyrje në të drejtat e tij/të saj (shih Nunes Dias k. Portugalisë (vendimi), 
nr. 2672/03 dhe 69829/01, GjEDNj 2003-IV dhe Bellet, cituar më lart, § 36). Në të 
njëjtën mënyrë, e drejta e aksesit në gjykatë përfshin jo vetëm të drejtën për të filluar 
procedurën, por edhe të drejtën për të zgjidhur mosmarrëveshjen nga një gjykatë (shih, 
për shembull, Fălie k. Rumanisë, nr.23257/04, §§ 22 dhe 24, 19 Maj 2015, dhe Kutić k. 
Kroacisë, nr. 48778/99, § 25, GjEDNj 2002-II).

87.  Nëse kërkesa e një personi sipas së drejtës së brendshme është apo jo e pakontestueshme, 
kjo mund të varet jo vetëm nga përmbajtja substanciale, ashtu sikurse duhet, e së 
drejtës civile përkatëse sikurse përcaktohet në ligjin kombëtar, por gjithashtu edhe 
nga ekzistenca e barrierave procedurale që parandalojnë, ose kufizojnë mundësitë e 
paraqitjes së kërkesave potenciale (shih McElhinney k. Irlandës [GC], nr. 31253/96, § 
24, 21 Nëntor 2001).

88.  Sidoqoftë, është e rëndësishme të theksohet siç ka bërë Gjykata në disa raste, se Neni 
6 § 1 nuk garanton ndonjë përmbajtje të veçantë për ato të drejta civile në të drejtën 
materiale të Shteteve Kontraktuese: Gjykata nuk mund të krijojë nëpërmjet interpretimit 
të Nenit 6 § 1 një të drejtë materiale që nuk ka bazë ligjore në Shtetin përkatës (shih 
Roche, cituar më lart, § 117; Z dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 87 dhe 98; dhe Fayed k. 
Mbretërisë së Bashkuar, 21 Shtator 1994, § 65, Seria A, nr. 294-B).

89.  E drejta e aksesit në gjykatë nuk është absolute, por mund të jetë subjekt i kufizimeve; 
këto lejohen për shkak se e drejta e aksesit “nga vetë natyra e saj kërkon rregullime 
nga shteti, rregullime të cilat mund të ndryshojnë në varësi të vendit dhe kohës sipas 
nevojave dhe burimeve të komunitetit dhe individëve” (shih Stanev k. Bullgarisë [GC], 
nr. 36760/06, § 230, GjEDNj 2012). Me vendosjen e një rregullimi të tillë, Shtetet 
Kontraktuese gëzojnë njëfarë hapësire vlerësimi. Ndërkohë që vendimi përfundimtar 
lidhur me përmbushjen e kërkesave të Konventës i takon Gjykatës, nuk është pjesë e 
funksionit të Gjykatës që të zëvendësojë vlerësimin nga autoritetet kombëtare me ndonjë 
vlerësim tjetër të asaj që mund të jetë politika më e mirë në këtë fushë. Pavarësisht nga 
kjo, kufizimet që zbatohen nuk duhet të ngushtojnë aksesin që i mbetet individit në 
mënyrë të atillë apo deri në atë masë sa të dëmtohet vetë thelbi i së drejtës. Për më tepër, 
një kufizim nuk do të jetë në përputhje me Nenin 6 § 1 nëse nuk ka një qëllim legjitim 
dhe nëse nuk ekziston një marrëdhënie e arsyeshme proporcionaliteti mes mjeteve të 
shfrytëzuara dhe qëllimit që synohet të arrihet (ibid.; shih gjithashtu Cordova k.Italisë 
(nr. 1), nr. 40877/98, § 54, GjEDNj 2003-I, si dhe përmbledhjen e parimeve përkatëse 
në Fayed k. Mbretërisë së Bashkuar, 21 Shtator 1994, § 65, Seria A nr. 294-B).

90. Së fundi, Gjykata gjithashtu thekson se nuk është funksioni i saj të merret me gabimet 
e pretenduara të fakteve apo të ligjit të bëra nga një gjykatë kombëtare, përveç dhe për 
aq sa ato mund të kenë shkelur të drejtat dhe liritë e mbrojtura nga Konventa (shih, 
inter alia García Ruiz k. Spanjës, nr. 30844/96, § 28, GjEDNj 1999-I, dhe Perez k. 
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Francës [GC], nr. 47287/99, § 82, GjEDNj 2004-I). Normalisht, çështje të tilla si pesha 
që gjykatat kombëtare u japin provave të ndryshme, ose gjetjeve apo vlerësimeve që 
dalin përpara tyre për shqyrtim nuk i takojnë Gjykatës që t’i trajtojë. Gjykata nuk duhet 
të veprojë si instancë e katërt dhe prandaj nuk do të vërë në pyetje sipas Nenit 6 § 1 
vendimin e gjykatave kombëtare, në qoftë se gjetjet e tyre nuk shihen si arbitrare ose 
dukshëm të paarsyeshme (shih Bochan (nr.2), cituar më lart, § 61).

(ii) Aplikimi në çështjen konkrete
91.  Gjykata thekson që në fillim se natyra specifike e pronave në fjalë dhe e palëve në 

procedurë, konkretisht një vend adhurimi për të cilin ka mosmarrëveshje pronësie midis 
një kishe ortodokse dhe një kishe katolike greke, duhet të merret në konsideratë në 
përcaktimin e kontekstit të rastit, megjithëse nuk janë vendimtare në përcaktimin e këtij 
kërkimi.

92.  Sikurse mund të shihet nga paragrafi 79 më sipër, kërkuesit pretendojnë se fakti i 
zbatimit të kriterit të dëshirave të besimtarëve, i parashikuar me Dekretin legjislativ nr. 
126/1990, në kontekstin e kërkimeve të tyre për rivendosjen në posedim, përbënin një 
kufizim që e bënte të paligjshme të drejtën e tyre për akses në gjykatë.

93.  Gjykata vëren se kërkuesit nuk u penguan të paraqisnin kërkesat e tyre për rikthimin e 
ndërtesës së kishës në gjykatat e brendshme. Rasti i tyre ishte gjykuar në tri nivele të 
juridiksionit dhe pasi kërkesa e tyre u shpall e pranueshme në vitin 2004, nuk u aplikua 
asnjë pengesë procedurale, apo afat kufizimi ndaj tyre.

94.  Në mënyrë të njëjtë, kërkuesit ishin në gjendje të paraqisnin prova dhe të përfitonin 
nga procedimet kontradiktore, në përfundim të të cilave gjykatat vendase shqyrtuan ato 
prova dhe nxorën vendimet e arsyetuara.

95.  Kështu, gjykatat vendase shqyrtuan kërkesën e paraqitur nga kërkuesit, duke bërë një 
analizë të fakteve dhe të legjislacionit në fuqi. Ato analizuan karakteristikat specifike 
të subjektit në mosmarrëveshje dhe zbatuan një kombinim të dispozitave të ligjit të 
zakonshëm dhe të ligjit të veçantë në këtë fushë. Ato gjithashtu shpjeguan, me arsye 
bindëse se si e kishin zbatuar të drejtën materiale në çështje të mëparshme, dhe si rezultat 
i kësaj, trajtimi i tyre nuk mund të konsiderohet si dukshëm arbitrar (për shembuj të 
kundërt lidhur me “gabimet e dukshme të gjykimit”, shih Dulaurans k. Francës, nr. 
34553/97, §§ 33-34 dhe 38, 21 Mars 2000, Khamidov k. Rusisë, nr. 72118/01, § 170, 15 
Nëntor 2007, dhe Angjelkoviq k. Serbisë, nr. 1401/08, 24, 9 Prill 2013).

96.  Gjykata thekson më pas se vetë gjykatat vendase u përpoqën, mbi bazën e provave të 
lartpërmendura, të identifikonin faktorët që e kishin çuar palën në posedim të ndërtesës 
së kishës të refuzonte kthimin e pronës dhe dëshirat e besimtarëve. Duke vepruar kështu, 
Gjykata e Apelit, gjetjet e së cilës u vërtetuan nga Gjykata e Lartë, shqyrtoi rrethanat që 
kishin të bënin me ndërtimin e vendit të adhurimit të kontestuar, kontributet financiare 
të bëra nga palët e ndryshme, mënyrën në të cilën ndërtesa ishte përdorur dhe sesi ishte 
zhvilluar struktura e komunitetit të Lupenit (për një situatë të kundërt shih Tinnelly & 
Sons Ltd dhe të tjerë dhe McElduff dhe të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar, 10 Korrik 
1998, §§ 73 dhe 74, Raportet 1998-IV). Kështu, gjykatat vendase vërtetuan se dëshirat 
e besimtarëve, në fakt kishin një bazë të mirëfilltë dhe ato morën parasysh aspektet 
historike e sociale, dhe jo thjesht faktorët statistikorë, si dhe vërtetuan se në këtë 
rast, kriteri i dëshirave të besimtarëve nuk ishte përdorur në mënyrë arbitrare kundër 
kërkuesve.

97.  Sikurse është e qartë nga paragrafi 54 më lart, ku gjykatat e brendshme kanë gjetur në një 
rast tjetër se refuzimi nga një Famulli ortodokse për të kthyer një ndërtesë kishë që nuk 
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ishte përdorur nga ajo kishte qenë arbitrar, ato vendosën në favor të kërkesës së Famullisë 
katolike greke për rivendosje në posedim, pavarësisht nga kriteri i kundërshtuar.

98.  Gjykatat e brendshme, të cilat ishin të pavarura dhe të paanshme në kuptimin e 
jurisprudencës së Gjykatës, në mënyrë të qartë kishin një kompetencë diskrecionare 
vlerësimi në ushtrimin e kompetencave të tyre juridike dhe roli i tyre nuk ishte i kufizuar 
në dhënien e një vendimi me rezultat të paracaktuar.

99.  Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata vlerëson se ajo që është në pyetje në çështjen 
aktuale nuk është një pengesë procedurale që pengon aksesin e kërkuesve në gjykata, 
por një dispozitë materiale që si e tillë ka ndikim në rezultatin e procedurës, por nuk i 
pengon gjykatat të shqyrtojnë meritat e mosmarrëveshjes. Në fakt, kërkuesit ankohen 
për vështirësinë e përmbushjes së kushteve të vendosura nga e drejta materiale, në 
mënyrë që të përfitonin kthimin e vendit të adhurimit në fjalë.

100. Megjithatë, siç mund të shihet nga jurisprudenca e konsoliduar e Gjykatës është e 
nevojshme të ruhet një dallim ndërmjet elementeve procedurale dhe atyre materiale: më 
mirë nëse ky dallim mund të jetë parashikuar në një sërë dispozitash ligjore kombëtare, 
mbetet përcaktues për aplikimin dhe sipas rastit, fushën e garancive të Nenit 6 të 
Konventës, të cilat në parim nuk mund të zbatohen ndaj kufizimeve substanciale të një 
të drejte ekzistuese në legjislacionin e brendshëm (shih, për këtë qëllim Roche, cituar 
më lart, § 119, Z. dhe të tjerë përmendur më lart, § 98, dhe Markovic dhe të tjerë, cituar 
më lart, § 94).

101. Në kundërshtim me atë që argumentohet nga kërkuesit, kriteri i dëshirave të besimtarëve 
në çështjen konkrete, në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se kufizon juridiksionin 
e gjykatave për të vendosur mbi kërkesat për rivendosje në posedim në lidhje me vendet 
e adhurimit, por mund të konsiderohet si kualifikim i një të drejte materiale (shih mutatis 
mutandis Fayed cituar më lart, § 65; Cudak, cituar më lart, § 58; dhe McElhinney, 
cituar më lart, § 25). Gjykatat e brendshme në rastin në fjalë kishin juridiksion të plotë 
për të aplikuar dhe interpretuar të drejtën kombëtare, pa qenë të lidhur nga refuzimi i 
Famullisë ortodokse për të arritur një zgjidhje miqësore në kuadrin e procedurës para 
komitetit të përbashkët.

102. Në të njëjtën mënyrë, kur shqyrtohet një çështje sipas Nenit 6 të Konventës nuk i përket 
Gjykatës të zëvendësojë pikëpamjen e vet me atë të legjislaturës kombëtare, lidhur 
me faktin se cili është legjislacioni më i përshtatshëm për t’u aplikuar dhe zbatuar në 
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, veçanërisht në rastet që përfshijnë mosmarrëveshjet 
mes bashkësive të ndryshme fetare në lidhje me vendet e adhurimit. Nga njëra anë, 
siç është e qartë nga paragrafi 89 më lart, Shtetet Kontraktuese gëzojnë një masë të 
caktuar vlerësimi në hartimin e rregullave në lidhje me të drejtën e aksesit në gjykatë. 
Në të njëjtën kohë, në ushtrimin e këtij kufiri vlerësimi në rastin aktual, kriteri në 
mosmarrëveshje krijoji debate të nxehta në kohën e miratimit nga Parlamenti (shih 
paragrafin 39 më lart) dhe kur u miratuan ndryshimet e bëra në Dekretin legjislativ nr. 
126/1990 me ligjin nr. 182/2005. Po ashtu, të dy kishat e interesuara u konsultuan si 
pjesë e procesit legjislativ që rezultoi në miratimin e kriterit në mosmarrëveshje (shih 
paragrafin 39 më lart). Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese ka qenë e qëndrueshme 
në lidhje me pajtueshmërinë e këtij kriteri me Kushtetutën, si në aplikimin e saj nga 
komitetet e përbashkëta dhe kur zbatohej në kontekstin e procedurave gjyqësore bazuar 
në dispozitat e ligjit të zakonshëm (shih paragrafët 55-57 lart).

103. Për më tepër, kur kërkohet të shqyrtohen shembujt e vendimeve të paraqitura nga 
palët në raste të ngjashme në të drejtën rumune, Gjykata kohët e fundit ka vendosur se 
“pavarësisht nga kriteri që zbatohet nga gjykatat e brendshme, nga këto vendime del që 
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shqyrtimi i meritave të çështjes është realizuar dhe se një kërkesë për rivendosjen në 
posedim e bazuar në ligjin e zakonshëm, padyshim do të çonte në shqyrtimin e meritave 
së çështjes, qoftë në zbatim të rregullave që rregullojnë një kërkesë të zakonshme për 
rivendosjen në posedim, ose në zbatim të kriterit sipas ligjit të veçantë “(shih Famullia 
katolike greke e Pruniș k. Rumanisë (vend.), nr. 38134/02, §§ 37 dhe 40, 8 Prill 2014).

104. Padyshim, kërkuesit i referohen vendimit të Famullisë katolike greke të Sâmbata Bihor 
k. Rumanisë, i cili, sipas interpretimit të tyre, konstatoi se shqyrtimi nga gjykatat i 
vendimeve të komiteteve të përbashkëta cenoi të drejtën e aksesit në gjykatë, pasi ajo 
u kufizua vetëm për të siguruar që kriteri i dëshirave të besimtarëve ishte përmbushur. 
Megjithatë, Gjykata vëren se në rastin e Sâmbata Bihor, ajo kishte shqyrtuar kuadrin 
legjislativ që ekzistonte përpara ndryshimeve të bëra në tekstin e Nenit 3 të Dekretit 
legjislativ nr. 126/1990 me Urdhrin nr. 64/2004 dhe ligji nr. 182/2005, dhe kështu u 
krijua mundësia, e parashikuar qartë nga këto ndryshime, e nisjes së procedimeve ligjore 
në bazë të dispozitave të ligjit të zakonshëm. Arsyetimi i saj në atë kohë ishte në thelb 
i bazuar në faktin se përpara ndryshimeve të përmendura, disa gjykata vendase kishin 
vlerësuar se nuk kishin juridiksion për të shqyrtuar meritat e një vendimi të marrë nga 
një komitet i përbashkët dhe kështu nuk kishin bërë vlerësimin e duhur të interesave të 
mbrojtura dhe të drejtave që ishin në rrezik. Sikurse rezulton, shqyrtimi gjyqësor i kryer 
nga këto gjykata u konsiderua i pamjaftueshëm për qëllimet e Nenit 6 § 1 të Konventës. 
Megjithatë, Gjykata theksoi faktin se ndryshimet në Dekretin legjislativ bënë të mundur 
të ngriheshin padi përpara gjykatave të brendshme, të cilat në atë fazë kishin juridiksion 
për të vendosur mbi mosmarrëveshjet lidhur me vendet e adhurimit dhe mirëpriti 
ndryshimet legjislative në fjalë, duke theksuar se pjesa më e madhe ishin miratuar siç 
duhet pas ngjarjeve të ankimuara në çështjen para saj (shih Famullia katolike greke e 
Sâmbata Bihor, cituar më lart, §§ 72-75).

105. Kërkuesit shprehën habi për interpretimin e bërë për ligjin e brendshëm nga Gjykata e 
Apelit dhe Gjykata e Lartë në lidhje me kuptimin e konceptit të “ligjit të zakonshëm”. 
Këto gjykata kanë konstatuar se megjithëse kërkuesit e kishin bazuar padinë e tyre 
në dispozitat e Kodit Civil, ajo duhej të përcaktohej duke marrë parasysh kriterin e 
vendosur nga Neni 3 i Dekretit legjislativ nr. 126/1990. Megjithatë, nëse ky interpretim 
i ligjit vendas, i cili ka ndryshuar me kalimin e kohës dhe varësisht nga gjykata në 
fjalë (shih paragrafët 48-54 më lart), është ai që ngre pyetje sipas Konventës, Gjykata 
vlerëson se kjo pikë duhet të shqyrtohet në dritën e pajtueshmërisë me parimin e sigurisë 
juridike, dhe jo atë të aksesit në gjykatë.

106. Duke marrë parasysh konsideratat e paraqitura më lart, Gjykata vlerëson se kërkuesit 
nuk u penguan nga e drejta për të pasur një vendimmarrje mbi meritat e pretendimeve 
të tyre lidhur me të drejtën pronësore mbi një vend adhurimi. Vështirësitë e hasura 
nga kërkuesit në përpjekjet e tyre për të siguruar rikthimin e ndërtesës së kishës së 
kontestuar rezultojnë nga ligji material i aplikueshëm dhe nuk ishin të lidhura me ndonjë 
kufizim në të drejtën e aksesit në gjykatë.

107. Prandaj, Gjykata konkludon se në çështjen konkrete respektohet e drejta për akses në 
gjykatë dhe se nuk ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës.
2. Pajtueshmëria me parimin e sigurisë juridike
(a) Vendimi i Dhomës

108. Në vendimin e saj, Dhoma iu referua parimeve që dalin nga jurisprudenca e Gjykatës 
për Nenin 6 § 1 të Konventës, në lidhje me respektimin e parimit të sigurisë juridike. 
Ajo vuri në dukje se gjykatave vendase u është kërkuar të vendosin për mosmarrëveshjet 
në lidhje me kthimin e vendeve të adhurimit, pavarësisht nga mungesa e një kuadri 
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legjislativ mjaft të qartë dhe të parashikueshëm në lidhje me interpretimin që duhet t’i 
jepet konceptit të “ligjit të zakonshëm” të përmendur në Neni 3 të Dekretit legjislativ 
nr. 126/1990 të ndryshuar me ligjin nr. 182/2005, dhe se si rezultat i kësaj, gjykata të 
ndryshme vendase kishin arritur konkluzione të ndryshme ligjore për të njëjtën çështje 
të paraqitur përpara tyre. Kështu, në shqyrtimin e një kërkesë-padie për rivendosje në 
posedim në bazë të Nenit 480 të Kodit Civil, gjykatat e brendshme, duke përfshirë 
edhe Gjykatën e Lartë, e kishin interpretuar këtë koncept në dy mënyra: disa gjykata 
kishin vlerësuar se ato duhet të shqyrtonin kërkesë-padinë për rivendosje në posedim në 
mënyrë tradicionale, duke krahasuar titujt e pronësisë; të tjerat, si në rastin aktual, kishin 
vlerësuar se ato duhet të vendosnin mbi kërkesë-padinë për rivendosje në posedim 
duke aplikuar kriterin e përcaktuar në Dekretin legjislativ nr. 126/1990. Megjithatë, 
Dhoma vlerësoi se edhe pse nuk është përdorur mekanizmi i një ankimi për mënyrën e 
zbatimit të ligjit, gjykatat më të larta të vendit, përkatësisht Gjykata e Lartë dhe Gjykata 
Kushtetuese, e kishin zgjidhur këtë mospërputhje duke paraqitur pozicionet e tyre 
përkatëse lidhur me ligjin e aplikueshëm.

109. Dhoma gjithashtu gjeti që mospërputhjet në jurisprudencë kishin vazhduar për disa 
vite, ndonëse nuk i ishte dhënë informacioni sesa kishte zgjatur kjo situatë. Ajo mori 
parasysh kompleksitetin e çështjes ligjore të ngritur, ndikimin e saj në shoqëri dhe faktin 
që përfshinte përcaktimin me anë të precedentit, për mënyrën me të cilën duhen zbatuar 
dy ligje të ndryshme. Duke evidentuar se vendimet e dhëna nga gjykatat vendase ishin 
arsyetuar në mënyrën e duhur, në kuptim të fakteve dhe ligjit dhe se interpretimi i tyre 
në lidhje me rrethanat e paraqitura për vlerësim nuk ka qenë arbitrar, i paarsyeshëm ose i 
aftë të ndikojë në drejtësinë e procedimeve, ajo arriti në përfundimin se nuk kishte pasur 
shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës në këtë pikë.
(b) Vëzhgimet e palëve përpara Dhomës së Madhe
(i) Kërkuesit

110. Kërkuesit argumentuan se kriteri i dëshirave të besimtarëve kishte për qëllim të zbatohej 
vetëm nga komitetet e përbashkëta dhe jo nga gjykatat. Lidhur me këtë, ata shpjeguan 
se ky kriter u përmend vetëm në paragrafin e parë të Nenit 3 të Dekretit legjislativ 
nr. 126/1990, i cili rregullonte procedurën para komiteteve të përbashkëta dhe jo në 
paragrafin e dytë të këtij Neni, i cili u mundësoi katolikëve grekë të paraqisnin procedime 
gjyqësore në bazë të ligjit të zakonshëm.

111. Ata pretenduan se në jurisprudencën rumune dhe doktrinën ligjore ishte e vërtetuar se 
“ligji i zakonshëm” (drept comun) në fushën e së drejtës pronësore ishte Kodit Civil. Ata 
vlerësuan se dispozitat e ligjit të zakonshëm në këtë fushë nuk mund të konsideroheshin 
se i përkisnin së njëjtës kategori si një ligj i veçantë, sikurse ishte Dekreti legjislativ nr. 
126/1990 dhe se po të ishte kështu, paragrafi i dytë i Nenit 3 të lartpërmendur do të ishte 
formuluar ndryshe dhe do të kishte përfshirë një referencë në paragrafin e parë. Kështu, 
në parashtresën e tyre gjykatat vendase kishin përsëritur një interpretim të gjerë, arbitrar 
dhe të paligjshëm të konceptit të “ligjit të zakonshëm”, duke deklaruar se gjykatat 
gjithashtu duhet të vendosin në bazë të kriterit të dëshirave të besimtarëve.

112. Kërkuesit parashtruan se pavarësisht nga periudha e gjatë që kishte kaluar që nga 
miratimi i Dekretit legjislativ nr. 126/1990 dhe amendamentit të tij në vitin 2005, nuk 
kishte një trajtim të qartë nga legjislacioni dhe praktika gjyqësore lidhur me zbatimin 
e ligjit të zakonshëm dhe kriterit të dëshirave të besimtarëve: gjykatat më të ulëta e 
konsideronin të nevojshme të shpërfillnin dëshirat e besimtarëve, sepse ato pengonin 
aksesin në drejtësi, ndërkohë që Gjykata e Lartë konstatoi se ligji i zakonshëm duhet të 
mënjanohet për t’i dhënë përparësi dëshirave të shumicës. Sipas mendimit të kërkuesve, 
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këto ishin dy pozicione diametralisht të kundërta, të cilat treguan qartë se të dy dispozitat 
ligjore ishin të papajtueshme.
(ii) Qeveria

113. Qeveria pohoi se kriteri i parashikuar nga Dekreti legjislativ nr. 126/1990 pasqyronte një 
qasje që kishte themele të thella shoqërore dhe historike: duke qenë se besimtarët ishin 
ata që kontribuuan në ndërtimin e kishës dhe që kishin mundësuar përdorimin e saj për 
qëllime fetare. Sipas mendimit të Qeverisë ishte e natyrshme që nëse bashkësia fetare 
ristrukturohej, ndërtesa e kishës duhet të ndiqte besimtarët. Rëndësia e këtij kriteri, 
pajtueshmëria e tij me Kushtetutën dhe fakti që ishte në përputhje me realitetin shoqëror 
u konfirmua nga Gjykata Kushtetuese.

114. Qeveria më pas shpjegoi se ndryshimet e bëra në Dekretin legjislativ nr. 126/1990 me 
ligjin nr. 182/2005 ishin në mënyrë specifike të kufizuara në sigurimin e aksesit në 
sistemin e drejtësisë, duke përcaktuar gjykatën kompetente dhe shpenzimet gjyqësore, 
dhe ato nuk kanë të bëjnë në asnjë mënyrë me të drejtën materiale të zbatueshme për 
këto mosmarrëveshje. Në lidhje me këtë, ajo theksoi se perceptimi i përgjithshëm nga 
debatet e mbajtura në Senat dhe Dhomën e Deputetëve në kohën e miratimit së ligjit 
nr. 182/2005 ishte se amendamentet në fjalë i drejtoheshin vetëm njohjes së aksesit në 
gjykata dhe nuk paraqitnin një perspektivë të ndryshme mbi marrëdhëniet ndërmjet të 
drejtave pronësore të bashkësive të ndryshme fetare.

115. Zhvillimi i praktikës gjyqësore vendase demonstroi kapacitetin e sistemit ligjor rumun 
për të përshtatur mospërputhjen fillestare në jurisprudencë, edhe pse në këtë pikë nuk 
ishte paraqitur rekurs. Kështu, Gjykata Kushtetuese që nga viti 1995 dhe Gjykata e 
Lartë që nga viti 2009 kishin mbajtur qëndrim të qartë për çështjen e aplikimit të kriterit 
të dëshirave të besimtarëve. Nga viti 2011 dhe 2012 e në vazhdim, Gjykata e Lartë 
në pjesën më të madhe të rasteve të paraqitura përpara saj aplikoi një kombinim të 
dispozitave të ligjit të zakonshëm dhe dispozitave të Dekretit legjislativ nr. 126/1990. 
Sipas Qeverisë, rishikimi i aplikimit të këtij kriteri, në këtë fazë do të shërbejë vetëm 
për të destabilizuar një situatë në të cilën praktika kombëtare tani ishte konvergjente dhe 
interesat e bashkësive fetare tashmë ishin të përcaktuara qartë. Po ashtu, fakti i thjeshtë 
që vendimi i kontestuar në çështjen aktuale ishte bërë përpara harmonizimit të praktikës 
gjyqësore në këtë fushë nuk mund të dëmtonte në vetvete parimet e parashikueshmërisë 
dhe sigurisë ligjore, duke pasur parasysh se sistemi gjyqësor vendas kishte arritur t’i 
jepte fund vetë pasigurive ligjore. 
(c) Vlerësimi i Gjykatës
(i) Parimet e përgjithshme

116. Gjykata i referohet që në fillim të gjykimit të saj çështjes së Nejdet Şahin dhe Perihan 
Şahin k. Turqisë (GC, nr. 13279/05, §§ 49-58 dhe 61, 20 Tetor 2011), në të cilën janë 
përcaktuar parimet e zbatueshme në rastet që kanë të bëjnë me vendime kontradiktore 
në praktikën gjyqësore. Këto parime, të cilat kanë të bëjnë me Nenin 6 § 1 të Konventës 
mund të përmblidhen si më poshtë:
(a)  Në këto lloj çështjesh, vlerësimi i Gjykatës gjithmonë ka qenë i bazuar në parimin 

e sigurisë juridike që nënkuptohet në tërësinë e Neneve të Konventës dhe përbën 
një nga elementet themelore të shtetit të së drejtës (shih Nejdet Şahin dhe Perihan 
Şahin, cituar më lart, § 56). Ky parim garanton një stabilitet të caktuar në situata 
ligjore dhe kontribuon në besimin e publikut në gjykata. Kohëzgjatja e vendimeve 
gjyqësore kontradiktore mund të krijojë një gjendje pasigurie ligjore që ka gjasa 
të zvogëlojë besimin e publikut në sistemin gjyqësor, ndërkohë që një besim i tillë 
është qartësisht një nga komponentët thelbësorë të një shteti të bazuar në sundimin 
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e ligjit (shih Hayati Çelebi dhe të tjerë k. Turqisë, nr. 582/05, § 52, 9 Shkurt 2016, 
dhe Ferreira Santos Pardal k. Portugalisë, nr.30123/10, § 42, 30 Korrik 2015).

(b)  Megjithatë, mundësia e kontradiktave të jurisprudencave është natyrisht e 
pandashme për çdo sistem gjyqësor që mbështetet mbi një tërësi gjykatash fakti që 
kanë autoritet në rrethin e tyre. Kontradikta të tilla mund të shfaqen gjithashtu në një 
gjirin e të njëjtës gjykatë. Kjo në vetvete nuk mund të gjykohet si në kundërshtim 
me Konventën (shih Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin, përmendur më lart, § 51, dhe 
Albu dhe të tjerë k. Rumanisë, nr. 34796/09 dhe gjashtëdhjetë e tre kërkime të tjera, 
§ 34, 10 Maj 2012).

(c)  Kërkesat për siguri juridike dhe mbrojtje të besimit legjitim të qytetarëve nuk 
sanksionojnë një të drejtë të fituar njëherë e përgjithmonë me një jurisprudencë 
të qëndrueshme. Zhvillimi i jurisprudencës nuk është në vetvete kundër një 
administrimi të mirë të drejtësisë, për sa kohë mungesa e një qasjeje dinamike dhe 
evolutive do të pengonte çdo ndryshim ose përmirësim (shih Nejdet Şahin dhe 
Perihan Şahin, cituar më lart, § 58, dhe Albu dhe të tjerë, përmendur më lart, § 34).

(d)  Në parim nuk është funksioni i Gjykatës të krahasojë vendimet e ndryshme të 
gjykatave kombëtare, edhe nëse ato jepen në procedura dukshëm të ngjashme; 
ato duhet të respektojë pavarësinë e këtyre gjykatave. Po ashtu, nëse dy 
mosmarrëveshjeve u bëhet trajtim i ndryshëm, kjo gjë nuk mund të konsiderohet 
se krijon një jurisprudencë kontradiktore kur kjo justifikohet nga një ndryshim në 
situatat faktike përkatëse (shih Hayati Çelebi dhe të tjerë, cituar më lart, § 52, dhe 
Ferreira Santos Pardal, cituar më sipër, § 42).

(e)  Kriteret që udhëzojnë Gjykatën në vlerësimin e rrethanave në të cilat vendimet 
kontradiktore të gjykatave të ndryshme vendase që vendosin në shkallën e fundit 
sjellin shkelje të së drejtës për një proces të rregullt, të parashikuar në Nenin 6 § 1 
të Konventës, konsistojnë në gjetjen së pari nëse ekzistojnë “kontradikta të thella 
dhe të qëndrueshme” në jurisprudencën e gjykatave të brendshme; së dyti, nëse 
legjislacioni i brendshëm parashikon mekanizma që lejojnë të eliminohen këto 
inkoherenca; dhe së treti nëse këto mekanizma janë zbatuar dhe cilat kanë qenë 
sipas rastit, pasojat e zbatimit të tyre (shih Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin, cituar 
më lart, § 53; Hayati Çelebi dhe të tjerë, cituar më lart, § 52, dhe Ferreira Santos 
Pardal, cituar më lart, § 42).

(ii) Aplikimi në çështjen konkrete
117. Gjykata vëren se çështja aktuale ndryshon nga ajo e Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin 

(cituar më lart), pasi nuk ka të bëjë me pretendime për vendime kontradiktore të dy 
gjykatave pa varësi hierarkike, të ndryshme dhe të pavarura, por kontradiktat ekzistojnë 
kryesisht në jurisprudencën e gjykatave më të larta të brendshme. Gjykata nuk mund të 
mos theksojë në këtë rast se kontradiktat në jurisprudencë vijnë kryesisht nga vendimet 
e marra nga Gjykata e Lartë (shih gjithashtu Beian k. Rumanisë (nr.1), nr. 30658/05, § 
38, GjEDNj 2007-V (ekstrakte); Ferreira Santos Pardal, cituar më lart, § 45; dhe Hayati 
Çelebi dhe të tjerë, cituar më lart, § 54), edhe pse kjo pasqyrohet më vonë në nivelin e 
gjykatave më të ulëta.

118. Parimet e themeluara në Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin, megjithatë janë të zbatueshme 
në çështjen aktuale. Gjykata, për rrjedhojë, do të shqyrtojë nëse në rastin konkret 
ekzistojnë “kontradikta të thella dhe të qëndrueshme” në jurisprudencën e gjykatave 
të brendshme, nëse ligji i brendshëm parashikon një mekanizëm për tejkalimin e 
këtyre mospërputhjeve, pavarësisht nëse ky mekanizëm është zbatuar dhe nëse është e 
përshtatshme, pasojat e zbatimit të tyre.
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(α)  Ekzistenca e “kontradiktave të thella dhe të qëndrueshme”
119. Gjykata vlerëson me rëndësi të theksojë që në fillim se në çështjen e lartpërmendur të 

Famullisë katolike greke të Sâmbata Bihor (§§ 43-49 dhe 81), ajo kishte vërejtur tashmë 
ekzistencën e një jurisprudence kontradiktore brenda nivelit më të lartë të gjykatës së 
brendshme, e njohur më pas si Gjykata Supreme e Drejtësisë (shih paragrafin 51 më 
lart). Kjo kontradiktë reflektohet edhe në jurisprudencën e gjykatave më të ulëta. Siç 
është theksuar në paragrafin 104 më lart, kontradikta e saj kohe kishte të bënte me 
interpretimin që duhet t’i jepej Nenit 3 të Dekretit legjislativ nr. 126/1990, ashtu siç ishte 
formuluar përpara ndryshimeve të 2004 dhe 2005 dhe lidhet  me juridiksionin e shumë 
gjykatave për të vendosur mbi një kërkesë-padi të ngritur nga një Famulli katolike greke 
në lidhje me një vend adhurimi. Gjykata Supreme dhe rrjedhimisht, gjykatat e Apelit e 
kishin interpretuar këtë dispozitë në mënyrë jokonsistente, në disa raste duke refuzuar 
dhe në raste të tjera duke pranuar të gjykonin mosmarrëveshjet e sjella përpara tyre nga 
Famullitë katolike greke. Kërkuesit në çështjen në fjalë u prekën nga kjo jurisprudencë 
kontradiktore: në fazën e parë të procedurës, ankimimi i paraqitur prej tyre në vitin 2001 
u shpall i papranueshëm (shih paragrafin 19 më lart).

120. Gjykata më tej thekson se siç përshkruhet në paragrafët 41 dhe 42 të këtij vendimi, 
legjislatura rumune e ka vlerësuar të nevojshme ndryshimin e tekstit të Dekretit legjislativ 
nr. 126/1990, në mënyrë që palës që ishte e pakënaqur me rezultatin e procedurës para 
komitetit të përbashkët t’i jepte mundësinë e nisjes së procedurës gjyqësore. Kështu, 
Neni 3 i Dekretit legjislativ nr. 126/1990, i ndryshuar parashikon që nëse anëtarët e 
klerit që përfaqësojnë dy grupimet dështojnë të arrijnë një marrëveshje brenda komitetit 
të përbashkët, pala që ka interes në nisjen e procedimeve gjyqësore mund ta bëjë këtë 
sipas ligjit të zakonshëm.

121. Megjithatë, ky tekst i ri, i cili synonte t’i jepte fund një kontradikte në jurisprudencë, 
ngriti një tjetër kontradiktë. Këtë herë, ishte burim kontradikte koncepti i “ligjit të 
zakonshëm”, i cili ishte burim i interpretimeve të ndryshme: disa gjykata e përcaktuan 
kuptimin e zakonshëm në fushën e mbrojtjes së të drejtës së pronësisë dhe trajtonin 
paditë për rivendosje në posedim në mënyrë tradicionale, në bazë të dispozitave 
të Kodit Civil (shih paragrafët 44 dhe 45 më lart); të tjerët vlerësonin se ai duhej të 
interpretohej në dritën e tekstit të Nenit 3 § 1 të Dekretit legjislativ nr. 126/1990 dhe se 
duhej të merrnin parasysh dëshirat e besimtarëve. Në varësi të interpretimit të dhënë nga 
gjykatat për konceptin e “ligjit të zakonshëm”, e drejta materiale e aplikueshme për një 
mosmarrëveshje mund të ndryshojë kështu: në skenarin e parë, gjykatat e brendshme 
krahasuan titujt e pronësisë, ndërsa në të dytin gjykatat morën në konsideratë dëshirat e 
besimtarëve të bashkësisë fetare që ishte në posedim të pronës në kohën e shqyrtimit të 
gjendjes ligjore të vendit të adhurimit. 

122. Gjykata rithekson që mundësia e një jurisprudence kontradiktore është e natyrshme në 
çdo sistem gjyqësor të bazuar në një rrjet të gjykatave të Faktit dhe Apelit me kompetenca 
në fushën e juridiksionit të tyre territorial. Megjithatë, ajo thekson se siç është e qartë 
nga shembujt e jurisprudencës së paraqitur në këtë rast dhe nga paragrafi 117 më lart, 
interpretimi kontradiktor i konceptit të “ligjit të zakonshëm” ekzistonte brenda vetë 
Gjykatës së Lartë, të thirrur për të zgjidhur këto mosmarrëveshje në instancën e fundit. 
Kështu, në një vendim të dhënë më 29 Maj 2007, Gjykata e Lartë konfirmoi zbatimin 
e kriterit të dëshirave të besimtarëve, sikurse parashikohet me Dekretin legjislativ nr. 
126/1990 (shih paragrafin 52 in fine më lart); në një vendim të formës së prerë të 25 
Nëntorit 2008, ajo ia ktheu për rigjykim çështjen gjykatës më të ulët, duke deklaruar 
se kriteri i dëshirave të besimtarëve ishte i zbatueshëm vetëm në procedurën përpara 
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komiteteve të përbashkëta (shih paragrafin 51 më lart); më pas, në një vendim të datës 
24 Mars 2009, ajo ktheu një çështje tjetër për rigjykim, me arsyetimin se kriteri i 
parashikuar në ligjin e veçantë nuk ishte zbatuar (shih paragrafin 52 më lart). Në vitin 
2011 dhe 2012, Gjykata e Lartë përsëri dha vendime që përmbajnë interpretime të 
ndryshme (shih paragrafët 52-53 më lart).

123. Gjykata tashmë ka theksuar në shumë raste se roli i një Gjykate Supreme është saktësisht 
zgjidhja e kontradiktave të tilla (shih Zielinski dhe Pradal dhe Gonzalez dhe të tjerë k. 
Francës [GC], nr. 24846/94 dhe 34165/96 deri 34173/96, § 59, GjEDNj 1999-VII, dhe 
Ferreira Santos Pardal, cituar më lart, § 47). Si pasojë, nëse praktika kontradiktore 
zhvillohen brenda një prej autoriteteve më të larta gjyqësore të një vendi, kjo gjykatë 
bëhet burim i pasigurisë ligjore, duke minuar kështu parimin e sigurisë juridike dhe 
dobësuar besimin e publikut në sistemin gjyqësor (shih Beian (nr.1), cituar më lart, § 39, 
dhe Ferreira Santos Pardal, cituar më lart, § 47).

124. Në çështjen aktuale, jurisprudenca kontradiktore që ekziston në Gjykatën e Lartë u 
pasqyrua në vendimet e marra nga gjykatat më të ulëta, të cilat gjithashtu dhanë vendime 
kontradiktore. Kështu, një numër i madh i Famullive katolike greke u prekën nga këto 
ndryshime për sa i përket aksesit në gjykatat të brendshme në lidhje me interpretimin 
e ligjit në fuqi, duke pasur kështu një ndikim të rëndësishëm. Kjo jurisprudencë 
kontradiktore kishte të ngjarë të krijonte një gjendje pasigurie ligjore, të tillë që të 
zvogëlonte besimin e shoqërisë në sistemin gjyqësor (shih Albu dhe të tjerë, cituar më 
lart, §§ 37 38). Për më tepër, gjykatat e brendshme mund të prisnin paraqitjen e një 
numri të madh kërkesë-padish, pasi që përpara ndryshimit të bërë me ligjin nr. 182/2005, 
çështja e aksesit në një gjykatë ka qenë e paqartë (shih paragrafin 119 më lart).

125. Gjykata më tej vëren se Qeveria nuk e kundërshton faktin që në një periudhë të caktuar 
ka ekzistuar një jurisprudencë e brendshme kontradiktore. Megjithatë, ajo theksoi se 
nga viti 2012 e në vijim, Gjykata e Lartë dhe Gjykata Kushtetuese kanë harmonizuar 
pozicionet e tyre përkatëse dhe kanë konfirmuar se kriteri i përcaktuar në Nenin 3 
të Dekretit legjislativ nr. 126/1990 do të zbatohej në procedurat lidhur me kthimin e 
vendeve të adhurimit. Gjykata vëren se, në praktikë, kjo ka rezultuar në harmonizimin 
e jurisprudencës së gjykatave më të ulëta, siç dëshmohet nga shembujt e jurisprudencës 
së paraqitur nga Qeveria në këtë rast (shih paragrafët 50 dhe 54 më lart).

126. Megjithatë, mbetet akoma fakti se që nga viti 2007 deri në vitin 2012 Gjykata e Lartë 
dha vendime që ishin diametralisht të kundërta. Gjykata vlerëson se këto luhatje në 
interpretimin gjyqësor nuk mund të konsiderohen si një jurisprudencë në zhvillim, e 
cila është një tipar i pandarë i çdo sistemi gjyqësor (shih paragrafin 116 më lart), pasi 
Gjykata e Lartë ka ndryshuar pozicionin e saj dhe se në vitin 2011 dhe 2012 ka dhënë 
disa vendime kontradiktore.

127. Së fundmi, Gjykata thekson se në çështjen aktuale është ballafaquar me pasigurinë 
ligjore që ka shoqëruar në mënyrë të vazhdueshme, çështjet e aksesit në gjykatë dhe të 
ligjit material në fuqi. Nuk i përket asaj të spekulojë për qëllimin e legjislaturës rumune 
në miratimin e dispozitave ligjore që janë të zbatueshme për gjendjen ligjore të vendeve 
të adhurimit, sikurse është ai në çështjen konkrete. Në të kundërt, detyra e saj është të 
theksojë se një dhe e njëjta dispozitë ligjore, domethënë Neni 3 i Dekretit legjislativ nr. 
126/1990, solli interpretime kontradiktore nga gjykatat kombëtare gjatë disa viteve dhe 
më konkretisht, deri në vitin 2012.

128. Nga kjo rrjedh se në praktikën gjyqësore të çështjes aktuale ekzistojnë “kontradikta të 
thella dhe të qëndrueshme”, në kuptimin e jurisprudencës së lartpërmendur të Gjykatës.
(β) Ekzistenca dhe përdorimi i një mekanizmi të brendshëm ligjor për të kapërcyer     

mospërputhjet në jurisprudencë
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129. Është përgjegjësi e Shteteve Kontraktuese që të organizojnë sistemet e tyre ligjore në 
mënyrë të tillë që të shmangin dhënien e vendimeve të paqëndrueshme (shih Nejdet 
Şahin dhe Perihan Şahin, cituar më lart, § 55). Kjo kërkesë është edhe më e fuqishme 
kur jurisprudenca kontradiktore nuk është një rast i izoluar, por një mospërputhje që 
prek një numër të madh personash që paraqesin procedime përpara gjykatave.

130. Gjykata rithekson se tashmë i është kërkuar të shqyrtojë nëse sistemi gjyqësor rumun 
përmban një mekanizëm për të kapërcyer një kontradiktë në jurisprudencën e tij gjyqësore, 
sikurse është rasti në çështjen konkrete. Kështu, në vendimin e Albu dhe të tjerët k. 
Rumanisë (përmendur më lart, § 40), ajo theksoi ekzistencën e një rekursi, i parashikuar 
në kohën përkatëse nga Neni 329 i Kodit të Procedurës Civile (shih paragrafin 46 më 
lart). Sipas kësaj dispozite, si Prokuroria, ashtu edhe Këshillat drejtues të gjykatave 
të Apelit mund të kërkojnë që Gjykata e Lartë të japë udhëzime për interpretimin e 
dispozitave përkatëse të së drejtës kombëtare dhe Gjykata e Lartë mund të harmonizojë 
praktikën gjyqësore duke nxjerrë një vendim të detyrueshëm (shih gjithashtu Zelca dhe 
të tjerë k. Rumanisë (vend.), nr. 65161/10, § 14, 6 Shtator 2011, dhe Maria Atanasiu dhe 
të tjerë k. Rumanisë, nr.30767/05 dhe 33800/06, § 73, 12 Tetor 2010). Në vendimin në 
çështjen e Albu dhe të tjerët (cituar më lart, § 42), Gjykata arriti në përfundimin se nuk 
kishte pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës, duke pasur parasysh se rekursi ishte 
paraqitur menjëherë dhe kishte çuar në një vendim nga Gjykata e Lartë, duke dhënë 
udhëzime të qarta për interpretimin e saktë të tekstit ligjor.

131. Sidoqoftë, në çështjen në fjalë, Qeveria konfirmoi se autoritetet përkatëse nuk kishin 
paraqitur ankesë në pikat e ligjit me qëllim që t’i jepnin fund shpejt mospërputhjes në 
jurisprudencën e përshkruar më lart, edhe pse mund të kishin bërë kështu. Sikurse u 
argumentua nga Qeveria, sistemi gjyqësor rumun, pa dyshim u tregua i aftë t’i jepte fund 
në mënyrë përfundimtare rregullimeve kontradiktore të jurisprudencës së tij.

132. Megjithatë, siç është e qartë nga paragrafët 124 dhe 128 më lart, Gjykata në çështjen 
aktuale është ballafaquar me situatën e pasigurisë së përgjithshme ligjore, e cila e ka 
origjinën në jurisprudencën e Gjykatës së Lartë, por që ishte gjithashtu e perceptueshme 
edhe në jurisprudencën e gjykatave më të ulëta, dhe që lidhej në mënyrë të vazhdueshme 
me çështjen e aksesit në gjykatë dhe atë të së drejtës materiale të aplikueshme. Përveç 
kësaj, kjo jurisprudencë kontradiktore kishte prodhuar pasoja për një numër të madh 
personash, të cilët paraqitën procedime gjyqësore dhe gjykatat vendase mund të prisnin 
që të përballeshin me një numër të madh kërkesë-padish. Në këto rrethana, Gjykata 
nuk mund të konkludojë se për të siguruar harmonizimin e jurisprudencës ishte vënë 
menjëherë në lëvizje mekanizmi më i përshtatshëm, në mënyrë që t’i jepte fund 
jurisprudencës kontradiktore në fjalë.

133. Për më tepër, Gjykata vëren se autoritetet kombëtare nuk kanë miratuar një dispozitë 
ligjore për qartësimin e gjendjes ligjore të pronave të kontestuara, sikurse parashikohet 
në Urdhri urgjent të Qeverisë, nr. 94/2000, të ndryshuar në vitin 2005 pas hyrjes në fuqi 
të ligjit nr. 182/2005 (shih paragrafin 38 më lart). Nëse, sipas mendimit të legjislaturës, 
ligji specifik duhet të jetë Dekreti legjislativ nr. 126/1990, për qëllime të qartësisë, mund 
ta kishte demonstruar këtë gjë kur ndryshoi Urdhrin nr. 94/2000.
(γ)  Përfundim

134. Gjykata konkludon se konteksti në të cilin është shqyrtuar kërkesë-padia e paraqitur nga 
kërkuesit, konkretisht një nga pasiguritë në praktikën gjyqësore, e shoqëruar në çështjen 
konkrete me dështimin për përdorimin e shpejtë të mekanizmit të parashikuar në ligjin 
e brendshëm, në mënyrë që të sigurohej një praktikë e qëndrueshme, madje edhe brenda 
vetë gjykatës më të lartë në vend, minonte parimin e sigurisë juridike dhe kështu, kishte 
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efektin e privimit të kërkuesve nga një gjykim i drejtë.
135. Nga kjo rrjedh se ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës për shkak të shkeljes së 

parimit të sigurisë juridike.
3. E drejta për një proces të rregullt gjyqësor brenda një afati të    arsyeshëm   
(a) Vendimi i Dhomës

136. Në vendimin e saj, Dhoma vlerësoi se periudha që duhej marrë në konsideratë për 
kërkuesin e dytë filloi më 23 Maj 2001 dhe përfundoi më 15 Qershor 2011, domethënë 
dhjetë vite dhe rreth tre javë për tri nivele juridiksioni. Për sa i përket periudhës që 
duhet analizuar për dy kërkuesit e tjerë, ajo theksoi se megjithëse ata ishin përmendur 
në deklaratën fillestare të kërkimit, palët nuk kishin specifikuar nëse këta dy kërkues 
kishin zotësi juridike për të vepruar në grupin e parë të procedurave. Prandaj, vendosi të 
konsideronte si datë fillestare të procedurës, datën në të cilën çështja u rifut në listën e 
Gjykatës së Qarkut në vitin 2006 (shih paragrafin 22 më lart).

137. Dhoma vlerësoi më pas se kërkuesit nuk mund të kritikoheshin për ndonjë vonesë 
në procedura. Ajo evidentoi se çështja ishte pezulluar në disa raste, në mënyrë që 
t’u mundësonte palëve të arrinin një zgjidhje përmes procedurës jo-kontestimore të 
parashikuar me ligj, që në vitet e para gjykatat e brendshme deklaronin se nuk kishin 
juridiksion për të vendosur mbi meritat e çështjes dhe se një vendim ishte shfuqizuar 
për shkak të një defekti procedural. Ajo arriti në përfundimin se natyra e tejzgjatur e 
procedurave, në thelb u atribuohej autoriteteve kombëtare.

138. Dhoma mori parasysh faktin se të gjithë kërkuesit ishin përmendur në deklaratën 
fillestare të kërkimit dhe pasi kërkuesit e parë dhe të tretë i ishin bashkuar procedurave, 
gjykatave të brendshme iu deshën tre vite për të dhënë një vendimin e parë mbi meritat 
dhe rreth dy vite të tjera për të dhënë një vendim të formës së prerë. Si rrjedhojë, ajo 
konkludoi se kishte pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës për shkak të kohëzgjatjes 
së procedurës në lidhje me të tre kërkuesit.
(b) Vëzhgimet e palëve përpara Dhomës së Madhe
(i) Kërkuesit

139. Tre kërkuesit argumentuan se kohëzgjatja e procedurave ishte rreth dhjetë vite dhe një 
muaj. Ata shpjeguan se kërkuesi i dytë, në cilësinë e administratorit të pasurisë së kishës 
dhe të dy kërkuesit e tjerë kanë qenë së bashku palë në procedurë, që nga 23 Maji 2001. 
Ata theksuan se vendimet e ndryshme të dhëna nga gjykatat e brendshme në kohën 
përkatëse, ndonjëherë i referoheshin si kërkuesit”, ndërsa herë të tjera si “kërkuesve”. 
Ata deklaruan se pasi çështja ishte dërguar për rishqyrtim në bazë të meritave, i kishin 
kërkuar gjykatës të qartësonte statusin ligjor të secilit prej tyre dhe se të gjithë ishin 
njohur qartësisht si palë në procedurë.

140. Kërkuesit parashtruan se kohëzgjatja e procedurave ishte e tepruar, duke pasur parasysh 
se çështja nuk ishte veçanërisht komplekse dhe se ata nuk mund të mbanin përgjegjësi 
për këtë kohëzgjatje të procedurës.
(ii) Qeveria

141. Qeveria parashtroi se vetëm kërkuesi i dytë ishte palë në procedurë në bazë të deklaratës 
fillestare të kërkimit dhe se dy kërkuesit e tjerë i ishin bashkuar procedurave vetëm në 
vitin 2006. Ata theksuan se çështja ishte pezulluar nga 22 Shkurti 2002 deri më 23 Mars 
2003 me kërkesë të aplikantit të dytë. Ata argumentuan se çështja ishte veçanërisht 
komplekse, se autoritetet gjyqësore e kishin trajtuar atë me shpejtësi dhe se ndonjë 
vonesë në zgjidhjen e çështjes nuk u atribuohet atyre.
(c) Vlerësimi i Gjykatës
(i) Parimet e përgjithshme
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142. I përket Shteteve Palë që të organizojnë sistemet e tyre gjyqësore në mënyrë të tillë 
që gjykatat e tyre të jenë në gjendje të garantojnë që çdokush të marrë një vendim 
përfundimtar mbi mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat dhe detyrimet civile, si dhe 
brenda një kohe të arsyeshme (shih Comingersoll SA k. Portugalisë [GC], nr.35382/97, 
§ 24, GjEDNj 2000-IV, dhe Vassilios Athanasiou dhe të tjerë k.Greqisë, nr.50973/08, § 
26, 21 Dhjetor 2010).

143. Arsyeshmëria e kohëzgjatjes së procedurës duhet të vlerësohet në dritën e rrethanave të 
rastit dhe duke pasur parasysh kriteret e përcaktuara në jurisprudencën e Gjykatës, në 
veçanti kompleksitetin e çështjes, sjelljen e kërkuesit dhe të autoriteteve përkatëse dhe të 
drejtën që ishte në rrezik për kërkuesin në mosmarrëveshje (shih Sürmeli k. Gjermanisë 
[GC], nr. 75529/01, § 128, GjEDNj 2006-VII).
(ii) Aplikimi në çështjen konkrete
(α)  Periudha që duhet marrë në konsideratë

144. Gjykata vëren se për sa i përket kërkuesit të dytë nuk është vënë në diskutim se periudha 
që duhej marrë në konsideratë ishte rreth dhjetë vjet dhe tre javë, për tri nivele të 
juridiksionit.

145. Për sa u përket kërkuesve të parë dhe të tretë, ata ishin përfshirë në deklaratën fillestare 
të kërkimit si përfaqësues të kërkuesit të dytë. Po ashtu, nga dosja e çështjes del qartë 
që kërkuesi i parë ishte shumë aktiv në procedurë dhe se së bashku me kërkuesin e dytë 
kishte ndërmarrë një numër masash procedurale (shih paragrafin 20 më lart). Megjithatë, 
nuk është e qartë nga dosja gjyqësore, ose nga vendimet e dhëna nga gjykatat vendase 
nëse kërkuesi i parë është konsideruar si palë në procedurat përpara vitit 2006, viti në të 
cilin gjykatat vendase e kanë përmendur zyrtarisht atë së bashku me kërkuesin e tretë, si 
palë në procedurë. Prandaj, Gjykata vlerëson se periudha që duhet marrë në konsideratë 
për këta dy kërkues është rreth pesë vite, për tri nivele të juridiksionit.
(β)  Arsyeshmëria e kohëzgjatjes së procedurave

146. Gjykata vëren që në fillim se në çështjen konkrete, kërkuesit nuk mund të kritikohen 
për ndonjë vonesë në procedura, pasi pezullimi i procedurave të cilit i referohet Qeveria 
përbënte një tentativë për të arritur një zgjidhje miqësore në lidhje me çështjen (shih 
paragrafin 20 lart). Për më tepër, kërkuesit kanë shpjeguar plotësisht rëndësinë e së 
drejtës që ishte në rrezik në procedurat e tyre.

147. Për sa i përket kohëzgjatjes prej pak më shumë se dhjetë vjetësh, Gjykata vëren se 
procedurat u pezulluan në disa raste në mënyrë që palët të mund të inicionin procedurën 
përpara komitetit të përbashkët, megjithëse pozicioni i të pandehurit (i përbërë nga 
refuzimi për të kthyer vendin e adhurimit) ishte i njohur që nga fillimi i procesit dhe kjo 
palë nuk kishte treguar asnjë shenjë ndryshimi në qëndrim. Kohëzgjatja e procedurave 
shpjegohet gjithashtu me vendimet e njëpasnjëshme që shfuqizojnë gjetjet e mëparshme 
dhe dërgimin e çështjes në gjykatat më të ulëta (shih paragrafët 18-25 më lart). Në 
lidhje me këtë, Gjykata përsërit se edhe pse nuk është funksioni i saj për të analizuar 
mënyrën në të cilën gjykatat kombëtare interpretuan dhe zbatuan ligjin e brendshëm, 
ajo megjithatë vlerëson se vendimet që shfuqizojnë gjetjet e mëparshme dhe dërgimin 
e çështjes për rigjykim, zakonisht janë pasojë e gabimeve të kryera nga gjykatat më 
të ulëta dhe se përsëritja e gjykimeve të tilla mund të tregojë një të metë në sistemin e 
drejtësisë (shih Famullia katolike greke e Sfântul Vasile Polonă, cituar më lart, § 74).

148. Për sa i përket kohëzgjatjes prej pesë vitesh në lidhje me kërkuesit e parë dhe të tretë, 
Gjykata gjithashtu vë në dukje se megjithëse meritat e çështjes tashmë i ishin parashtruar 
Gjykatës së Qarkut, këto palë u ftuan përsëri të ndiqnin procedurën para komiteti të 
përbashkët, i cili nuk solli ndonjë dobi (shih paragrafin 23 më lart). Më pas, një vendim 



1021

i shkallës së parë ishte anuluar për shkak të një defekti procedural (shih paragrafin 25 
më lart).

149. Edhe pse është e vërtetë që procedurat për kërkuesin e parë dhe të tretë zgjatën më pak 
sesa për kërkuesin e dytë, Gjykata nuk mund të mos theksojë se kur këto dy kërkues 
u bashkuan zyrtarisht si palë në procedurë, çështja tashmë kishte qenë në pritje për më 
shumë se pesë vitesh përpara gjykatave të brendshme dhe se kërkuesi i parë kishte luajtur 
një rol aktiv në zhvillimin e procedurës që prej së paku 2002. Për më tepër, evidentohet 
se procedurat kishin për qëllim të mbronin interesin e përbashkët të kërkuesve.

150. Ndonëse çështja në vetvete nuk ishte veçanërisht komplekse, mungesa e qartësisë dhe 
parashikueshmërisë në ligjin e brendshëm e vështirësoi shqyrtimin e saj (shih paragrafin 
121 më lart); këto mangësi i atribuohen krejtësisht autoriteteve kombëtare dhe sipas 
mendimit të Gjykatës, kanë kontribuar në mënyrë përcaktuese për zgjatjen e kohës së 
procedimeve.

151. Duke marrë parasysh të gjitha elementet e paraqitura, Gjykata konkludon se çështja e 
kërkuesve nuk është dëgjuar brenda një afati të arsyeshëm.

152. Prandaj, ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës për shkak të kohëzgjatjes së 
procedurës.

III. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 14 TË KONVENTËS SË BASHKU ME 
NENIN  6 § 1

153. Kërkuesit pretenduan se ishin diskriminuar në gëzimin e së drejtës për akses në gjykatë 
sipas Nenit 6 § 1 të Konventës, sepse ata i përkisnin pakicës së besimtarëve. Ata u 
mbështetën në Nenin 14 të Konventës, i cili parashikon si më poshtë:

“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”.
1. Vendimi i Dhomës

154. Dhoma konkludoi që asnjë trajtim i ndryshëm për arsye fetare nuk mund të dallohej në 
tekstin e Nenit 3 të Dekretit legjislativ nr. 126/1990. Duke u kthyer tek faktorët historikë 
dhe socialë, ajo theksoi se në ato raste në të cilat Dekreti legjislativ nr. 126/1990 duhej 
të zbatohej, vendet e adhurimit që u kërkuan, në përgjithësi i përkisnin entiteteve të 
Kishës ortodokse dhe Kisha katolike greke ishte gjithmonë në pozita për të aplikuar për 
kthimin e tyre. Ajo vlerësoi se në këtë kontekst, duke pasur parasysh se Neni 3 i Dekretit 
legjislativ nr. 126/1990 parashikonte se kriteri për përcaktimin e gjendjes juridike të 
një prone të kontestuar ishte “dëshirat e besimtarëve në komunitetet në posedim të 
pronave”, mund të interpretohej si krijimi i një pozite të privilegjuar për të paditurit, 
në dëm të kërkuesve. Bazuar në këtë konstatim u arrit në përfundimin se ekzistonte një 
dallim në trajtim midis dy grupeve, Kishës katolike greke dhe Kishës ortodokse, të cilat 
ishin në një situatë të ngjashme për sa i përket pretendimeve të tyre mbi pronësinë e 
vendit të adhurimit të kontestuar.

155. Dhoma më pas shqyrtoi nëse ky dallim në trajtim, i bazuar në supozimin se kryhej mbi 
baza fetare kishte një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm. Në këtë drejtim, ajo nënvizoi 
së pari se kriteri i dëshirave të besimtarëve ishte zhvilluar në mënyrë që të merrte 
parasysh kontekstin historik dhe natyrën fetare të pronave në fjalë dhe se dispozita e 
kundërshtuar synonte të mbronte lirinë e atyre që u detyruan të braktisnin grupimin 
katolik grek nën regjimin totalitar, për të pasqyruar dëshirat e tyre se cilit grupim të 
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besimit fetar dëshironin t’i përkisnin, duke ruajtur mundësinë e përdorimit të vendit të 
adhurimit që kishin ndërtuar.

156. Dhoma gjithashtu i kushtoi rëndësi faktit se në zbatimin e kriterit të “dëshirave të 
besimtarëve të komunitetit në posedim të pronave”, gjykatat rumune nuk u kufizuan 
vetëm në refuzimin e të paditurit për kthimin e ndërtesës së kishës, por kishin peshuar 
interesat në rrezik. Së fundmi, ajo vuri në dukje se Gjykata Kushtetuese, e thirrur për të 
shqyrtuar ankimin se kriteri i kundërshtuar ishte antikushtetues, kishte paraqitur arsye 
të lidhura me nevojën për të mbrojtur lirinë e adhurimit dhe lirinë e të tjerëve, duke i 
integruar ato në konsideratat historike të çështjes konkrete.

157. Dhoma konkludoi se, duke pasur parasysh qëllimin e ndjekur dhe justifikimin e 
arsyeshëm për të, miratimi i kriterit të kundërshtuar nga legjislativi kombëtar nuk ishte 
në kundërshtim me Nenin 14 të Konventës të interpretuar në lidhje me Nenin 6 § 1.
2. Vëzhgimet e palëve përpara Dhomës së Madhe
(a) Kërkuesit

158. Kërkuesit pretenduan se kishin përjetuar diskriminim në krahasim me Famullitë e 
tjera katolike greke që përballeshin me të njëjtën situatë, pasi në raste të ngjashme disa 
gjykata të brendshme që kishin shqyrtuar padi për rivendosje në posedim kishin zbatuar 
ligjin e zakonshëm, pa marrë parasysh dëshirat e besimtarëve.

159. Ata gjithashtu pohuan se ishin diskriminuar në krahasim me Famullinë ortodokse. Ky 
diskriminim ishte i pandarë nga dispozitat e Dekretit legjislativ nr. 126/1990: edhe pse 
ky tekst në teori dukej të ishte i zbatueshëm në të njëjtën mënyrë për të dy palët në 
mosmarrëveshje, në praktikë ai favorizoi palën ortodokse. Lidhur me këtë, kërkuesit 
pohuan se kur u ri-themeluan, pas vitit 1989, kishat katolike greke nuk kishin në 
dispozicion vendet e tyre të adhurimit, pasi të gjitha ato prona ishin në posedim të 
Kishës ortodokse.
(b) Qeveria

160. Për sa i përket një dallimi të mundshëm në trajtim, krahasuar me Famullitë e tjera 
katolike greke, veprimet e të cilave për rivendosje në posedim ishin zgjidhur përmes 
zbatimit të ligjit të zakonshëm, Qeveria pretendoi se vendimet në fjalë ishin dhënë gjatë 
periudhës kohore që ishte kërkuar nga sistemi ligjor vendas për të qartësuar përmbajtjen 
e frazës nën “ligjin e zakonshëm” të parashikuar në ligjin nr. 182/2005.

161. Lidhur me pretendimet për trajtim diskriminues krahasuar me palën ortodokse në 
mosmarrëveshje, Qeveria parashtroi se kërkuesit në rastin aktual nuk kishin pësuar një 
disavantazh për shkak të fesë së tyre. Ajo theksoi se kriteri i dëshirave të besimtarëve 
i parashikuar me Dekretin legjislativ nr. 126/1990 nuk ishte miratuar ose zbatuar 
në praktikë, në mënyrë që të favorizonte një bashkësi fetare të caktuar, por që t’u 
mundësonte besimtarëve të përdornin një pronë që kishin ndërtuar dhe që ishte menduar 
për ta, duke vendosur një klimë e cila nuk do të krijonte padrejtësi më serioze sesa ato 
që ligji kishte për qëllim të korrigjonte.
3. Vlerësimi i Dhomës së Madhe
(a)  Parimet e përgjithshme

162. Gjykata rithekson se Neni 14 plotëson dispozitat e tjera substanciale të Konventës dhe 
Protokollet e saj. Ai nuk ka ekzistencë të pavarur, pasi ka efekt vetëm në lidhje me 
“gëzimin e të drejtave dhe lirive” të mbrojtura nga këto dispozita. Zbatimi i Nenit 14 
nuk nënkupton domosdoshmërish shkeljen e një prej të drejtave materiale të garantuara 
nga Konventa. Ndalimi i diskriminimit në Nenin 14 shtrihet përtej gëzimit të të drejtave 
dhe lirive që Konventa dhe Protokollet kërkojnë të garantojë çdo shtet. Ai zbatohet 
edhe për ato të drejta shtesë, që përfshihen në fushën e përgjithshme të çdo Neni të 
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Konventës, të cilat shteti ka vendosur vullnetarisht t’i parashikojë. Është e nevojshme, 
por gjithashtu e mjaftueshme që faktet e rastit të bien në kuadër të një ose më shumë 
Neneve të Konventës (shih Biao k. Danimarkës [GC], nr. 38590/10, § 88, 24 Maj 2016; 
shih gjithashtu Stec dhe të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar (vend.) [GC], nr. 65731/01 
dhe 65900/01, §§ 39-40, GjEDNj 2005-X; E.B. k. Francës [GC], nr.4546/02, §§ 47-48, 
22 Janar 2008, dhe Vallianatos dhe të tjerë k. Greqisë [GC], nr. 29381/09 dhe 32684/09, 
§ 72, GjEDNj 2013).

163. Gjykata ka vendosur në jurisprudencën e saj se vetëm dallimet në trajtim të bazuara 
në një karakteristikë të identifikueshme, ose “status” janë në gjendje të përbëjnë 
diskriminim brenda kuptimit të Nenit 14. Për më tepër, me qëllim që një çështje të 
lindë sipas Neni 14 duhet të ketë një ndryshim në trajtimin e personave në situata të 
njëjta, ose përkatësisht të ngjashme. Neni 14 rendit arsyet specifike të cilat përbëjnë 
“statusin”, duke përfshirë, inter alia racën, origjinën kombëtare e sociale dhe lindjen. 
Megjithatë, lista është ilustruese dhe jo shteruese, sikurse tregohet nga fjalët “çdo arsye 
si” (në frëngjisht “notamment”) dhe përfshirja në listë e shprehjes “çdo status tjetër” 
(në frëngjisht “toute autre situation”). Fjalëve “çdo status tjetër” përgjithësisht u është 
dhënë një kuptim i gjerë dhe interpretimi i tyre nuk është kufizuar në karakteristika të 
cilat janë personale, në kuptimin që ato të jenë të lindura ose të pandashme (shih Biao, 
cituar më lart, § 89, dhe jurisprudenca cituar në të).

164. Trajtimi i diferencuar është diskriminues nëse nuk ka ndonjë justifikim objektiv dhe 
të arsyeshëm; thënë ndryshe, nëse nuk ndjek një qëllim legjitim ose nëse nuk ka një 
marrëdhënie të arsyeshme proporcionaliteti midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që 
kërkohet të arrihet. Nocioni i diskriminimit në kuptim të Nenit 14 përfshin gjithashtu 
rastet kur një person ose grup trajtohet pa ndonjë justifikim të arsyeshëm në mënyrë 
më pak të favorshme se një tjetër, edhe pse trajtimi më i favorshëm nuk kërkohet nga 
Konventa (shih Biao, cituar më lart, § 90, shih gjithashtu Stec dhe të tjerë kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 65731/01 dhe 65900/01, § 51, GjEDNj 2006-VI).
(b)  Aplikimi në çështjen konkrete
(i)  Aplikimi i Nenit 14 të Konventës në lidhje me Nenin 6 § 1

165. Siç është përcaktuar në paragrafin 76 të këtij vendimi, mosmarrëveshja e kërkuesve 
përbën një përcaktim të të drejtave me natyrë civile. Rrjedhimisht, faktet e ankimuara nga 
kërkuesit bien në kuadër të Nenit 6 § 1 të Konventës (shih, për këtë qëllim, Rasmussen 
k. Danimarkës, 28 Nëntor 1984, § 32, Seria A, nr. 87). Kjo është e mjaftueshme për të 
aplikuar Nenin 14 dhe e detyron Gjykatën të shqyrtojë nëse ka pasur shkelje të kësaj 
dispozite së bashku me Nenin 6 § 1.

166. Gjykata do të shqyrtojë veçmas dy llojet e diskriminimit të pretenduara: së pari, 
diskriminimi në krahasim me Famullitë e tjera katolike greke dhe së dyti, diskriminimi 
në krahasim me Famullinë ortodokse.
(ii) Diferenca në trajtim krahasuar me Famullitë e tjera katolike greke

167. Gjykata vlerëson se mënyra në të cilën gjykatat e brendshme vendosën mbi kërkesë-
paditë për rivendosje në posedim të paraqitur nga Famullitë e ndryshme katolike greke 
(në bazë të ligjit të zakonshëm duke marrë ose jo në konsideratë dëshirat e besimtarëve) 
përbënte një ndryshim në trajtim, ky i pabazuar në fe.

168. Për më tepër, ky dallim në trajtim pretendohet në lidhje me të drejtën e aksesit në gjykatë 
dhe ligjin në fuqi në lidhje me një kërkesë-padi për rivendosje në posedim. Gjykata 
vlerëson se kjo ankesë në thelb ka të bëjë me vlerësimin e kryer tashmë në lidhje me 
respektimin e parimit të sigurisë juridike (shih paragrafët 117 dhe 135 më lart).

169. Prandaj, edhe duke prezumuar se dallimi i pretenduar në trajtim mund të shqyrtohet nga 
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pikëpamja e Nenit 14 të Konventës dhe duke pasur parasysh arsyetimin që e udhëhoqi 
atë për të gjetur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës për shkak të shkeljes së parimit të 
sigurisë juridike, Gjykata konstaton se nuk ka faktorë që do të justifikonin shqyrtimin e 
veçantë të të njëjta fakteve sipas Nenit 14 të Konventës.
(ii) Diferenca në trajtim krahasuar me Famullitë ortodokse

170. Gjykata thekson se teksti i Nenit 3 të Dekretit legjislativ nr. 126/1990 parashikon se 
gjendja ligjore e vendeve të adhurimit do të përcaktohej duke marrë parasysh “dëshirat e 
besimtarëve në komunitetet në posedim të këtyre pronave”. Ky kriter duhet të kuptohet 
në kontekstin historik dhe shoqëror në Rumani, ku vendet e adhurimit që ri-kërkoheshin 
nga Famullitë katolike greke ishin transferuar në Famullitë ortodokse pas shpërbërjes së 
grupimit katolik grek në vitin 1948. Për më tepër, kur u miratua në vitin 1990 dispozita 
ligjore e kundërshtuar, ajo u përpilua pas konsultimeve me palët e interesuara dhe nga 
dëshira për të ruajtur neutralitetin, i cili synonte respektimin e lirisë së ish-katolikëve 
grekë, por tani besimtarë ortodoksë, për të vendosur mbi besimin e tyre dhe fatin e 
vendeve të adhurimit.

171. Gjykatës i kërkohet të shqyrtojë kërkimin sipas Nenit 14 të Konventës vetëm në lidhje 
me Nenin 6 § 1 të Konventës për sa i përket së drejtës të aksesit në gjykatë. Megjithatë, 
duke pasur parasysh se kërkuesit në thelb u ankuan për shkelje të së drejtës së tyre për 
akses në gjykatë për shkak të përmbajtjes së të drejtës materiale dhe duke theksuar 
se Neni 6 § 1 i Konventës nuk garanton vetë ndonjë përmbajtje të veçantë të ligjit 
material të Palëve Kontraktuese, Gjykata ka konstatuar se në çështjen aktuale nuk ka 
pasur kufizime mbi të drejtën e aksesit në gjykatë, pasi të dy palët në mosmarrëveshje 
gëzonin të njëjtën të drejtë për të kërkuar në gjykatë dhënien e një vendimi për meritat e 
çështjes (shih paragrafët 91-107 më lart).

172. Në mungesë të një kufizimi të tillë, Gjykata vlerëson që nuk konstatohet se kriteri i 
dëshirave të besimtarëve krijoi një dallim në trajtimin midis Famullive katolike greke 
dhe Famullive të kishës ortodokse në lidhje me ushtrimin e së drejtës së tyre të aksesit 
në gjykatë. Kushtet e imponuara nga e drejta materiale ishin haptazi të tilla sa për të 
ndikuar në rezultatin përfundimtar të procedurës. Sidoqoftë, duke pasur parasysh se 
kërkuesit, ashtu si edhe Famullia ortodokse gëzonin akses në gjykatat e brendshme të 
cilat kishin juridiksion të plotë për të aplikuar dhe interpretuar ligjin vendas dhe të bënin 
një shqyrtim mjaft të gjerë, i cili ishte i aftë për të përmbushur kërkesat e Nenit 6 § 1 
(shih paragrafët 93 -98 më lart), ky faktor nuk krijon dallim në trajtim midis dy palëve 
në procedurë në lidhje me aksesin në gjykatë.

173. Prandaj, për qëllimet e Nenit 14 të Konventës, Gjykata nuk gjen ndonjë diferencim në 
trajtim ndërmjet kërkuesve dhe të paditurit, lidhur me mundësinë e aplikimit në gjykata 
dhe dhënien e një vendimi gjyqësor për kërkesë-padinë e rivendosjes në posedim të 
vendit të adhurimit.

174. Ky fakt mjafton që Gjykata të konstatojë se në çështjen konkrete nuk ka pasur shkelje të 
Nenit 14 të Konventës lidhur me Nenin 6 § 1.

IV. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

175. Neni 41 i Konventës parashikon:
“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.”
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176. Gjykata vëren se kërkuesit u njoftuan me një letër të datës 10 Nëntor 2015 se atyre 
nuk u kërkohej të ndryshonin pretendimet që kishin paraqitur sipas Nenit 41 përpara 
Dhomës. Megjithatë, ata u ftuan të paraqisnin një kërkesë shtesë në lidhje me kostot dhe 
shpenzimet e bëra në procedurat përpara Dhomës së Madhe.

A.  Dëmi

1. Parashtrimet e palëve
177. Përpara Dhomës, kërkuesit në lidhje me dëmin pasuror kishin pretenduar rikthimin 

e kishës, tokës ngjitur me të dhe shtëpive të famullitarëve. Në mungesë të kthimit të 
pronës, duke u mbështetur në një raport eksperti, ata kishin kërkuar 282,343 euro (EUR), 
një shumë që sipas tyre korrespondonte me vlerën në tregut të ndërtesave të kontestuara. 
Ata gjithashtu pretenduan 50,000 euro në lidhje me dëmin jo-pasuror.

178. Qeveria u përgjigj se shumat e përfshira në raportin e vlerësimit ishin të tepruara krahasuar 
me çmimet e tregut të vlerësuara nga Dhoma e Noterëve për parcela të ngjashme toke. 
Ata vlerësuan se nëse Gjykata do të arrinte në përfundimin se kërkuesit kishin pësuar 
dëme jo-pasurore, vendimi që konstaton shkelje të të drejtave të Konventës do të 
përbënte kompensim të mjaftueshëm për dëmin jo-pasuror dhe se në çdo rast shuma e 
kërkuar për dëmin jo-pasuror ishte i tepërt.
2. Vendimi i Dhomës

179. Pasi përsëriti se akordimi i një shpërblimi të drejtë mund të bazohej vetëm në gjetjen e 
një shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës në lidhje me kohëzgjatjen e procedurave, Dhoma 
rrëzoi kërkesën e aplikantëve për dëmin pasuror, me arsyetimin se nuk kishte lidhje 
midis gjetjes së një shkeljeje dhe dëmit pasuror të pretenduar. Duke vendosur mbi baza 
të barabarta, ajo u akordoi atyre 2,400 euro në lidhje me dëmin jo-pasuror, plus çdo 
taksë që mund të jetë në ngarkim të kërkuesve në lidhje me atë shumë.
3. Vlerësimi i Gjykatës

180. Gjykata vëren se dhënia e shpërblimit të drejtë ka për qëllim në çështjen konkrete, të 
kompensojë shkeljen e parimit të sigurisë juridike dhe tejzgjatjen e procedurave.

181. Për sa i përket dëmit pasuror të pretenduar, Gjykata nuk mund të spekulojë se cili do 
të ishte përfundimi i kërkesë-padive për rivendosje në posedim, nëse këto shkelje të 
Konventës nuk do të kishin ndodhur. Prandaj nuk ka arsye për të akorduar dëmshpërblim 
në lidhje me këtë pikë (shih, mutatis mutandis, Hayati Çelebi dhe të tjerë, përmendur më 
lart, § 71, dhe Yvon k. Francës, nr. 44962/98, § 44, GjEDNj 2003-V).

182. Për sa i përket kompensimit për dëmin jo-pasuror, Gjykata tashmë ka deklaruar se 
dëmi, përveç atij pasuror të pretenduar nga një entitet juridik, mund të përfshijë aspekte 
që janë në një masë më të madhe ose më të vogël “objektive” ose “subjektive”. Këto 
aspekte përfshijnë reputacionin e entitetit juridik, por edhe pasigurinë në planifikimin e 
vendimeve, ndërprerjen në menaxhimin e vetë entitetit juridik (për të cilin nuk ekziston 
një metodë e saktë për llogaritjen e pasojave) dhe së fundi, megjithëse në një shkallë 
më të vogël, ankthin dhe shqetësimin e shkaktuar ndaj anëtarëve të ekipit menaxhues 
(shih Comingersoll S.A., cituar më lart, § 35 dhe Famullia katolike greke e Sfant Vasile 
Polonă greke, cituar më lart, § 117).

183. Në çështjen konkrete, duke pasur parasysh natyrën e shkeljeve të konstatuara, Gjykata, 
duke vendosur në baza të barabarta, e konsideron të përshtatshme t’u japë bashkërisht 
kërkuesve shumën prej 4,700 eurosh në lidhje me dëmin jo-pasuror, plus çdo taksë që 
mund të jetë në ngarkim të kërkuesve në lidhje me atë shumë.
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B.  Kostot dhe shpenzimet

1. Parashtrimet e palëve
184. Kërkuesit pretenduan rimbursimin e kostove dhe shpenzimeve të bëra në procedurën 

përpara Dhomës dhe Dhomës së Madhe, të ndara si në vijim: 8,566.92 euro tarifa për 
znj. D.O. Hatneanu dhe 4,098.37 euro tarifa për znj. C.T. Borsányi, që do t’i paguhen 
drejtpërsëdrejti këtyre avokatëve; 300 euro për koston e sekretarisë dhe korrespondencës, 
që duhet t’i paguhet Shoqatës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut në Rumani, Komitetit 
të Helsinkit (“APADOR-CH”); dhe 696,33 euro për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit 
të kryera nga znj. D.O. Hatneanu në lidhje me seancën dëgjimore përpara Gjykatës më 2 
Mars 2016. Kërkuesit paraqitën një pasqyrë të orëve të punës për shërbimet e avokatëve 
të tyre dhe kontratat për ndihmë juridike, si dhe marrëveshjen e lidhur me APADOR-CH, 
me anë të së cilës kjo shoqatë mori përsipër të përmbushte shpenzimet e nevojshme të 
sekretarisë për të mbështetur kërkimin aktual përpara Gjykatës. Ata gjithashtu paraqitën 
faturat për shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit të kryera nga znj. D.O. Hatneanu për 
ndjekjen e seancës dëgjimore.

185. Qeveria vlerësoi se tarifat e kërkuara për znj. D.O. Hatneanu ishin të tepruara dhe të 
panevojshme, duke pasur parasysh se ajo kishte përfaqësuar kërkuesit në këtë procedurë 
vetëm pasi kërkimi i ishte komunikuar Qeverisë dhe se ajo përfaqësonte në raste të 
ngjashme disa kërkues përpara Gjykatës. Ata pohuan se tarifat e pretenduara nga kjo 
avokate për vëzhgimet shtesë nuk duhet të përfshihen në kostot dhe shpenzimet. Në 
lidhje me kërkesën për tarifat e znj. C.T. Borsanyi, e cila kishte paraqitur kërkesën në 
Gjykatë, Qeveria i kërkoi Gjykatës të jepte, në baza të barabarta, një shumë që mbulonte 
tarifat që kishin qenë reale dhe të domosdoshme për t’u kryer. Ajo nuk bëri asnjë koment 
për kërkesat shtesë të parashtruara në lidhje me tarifat e bëra në procedurën përpara 
Dhomës së Madhe.
2. Vendimi i Dhomës

186. Dhoma akordoi 4,658 euro në lidhje me tarifat e dy avokateve dhe shpenzimet e 
përkthimit dhe sekretarisë, si dhe 300 euro të pretenduar në emër të APADOR-CH, plus 
çdo taksë që mund t’u ngarkohet kërkuesve për këto shuma.
3. Vlerësimi i Gjykatës

187. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një kërkues ka të drejtën e rimbursimit të kostove 
dhe shpenzimeve vetëm për aq sa është provuar se këto shpenzime janë kryer realisht, 
kanë qenë të domosdoshme dhe janë të arsyeshme në sasi (shih, për shembull, Nilsen 
dhe Johnsen k. Norvegjisë [GC], nr. 23118/93, § 62, GjEDNj 1999-VIII). Në çështjen 
konkrete, Gjykata vëren se kërkuesit kanë parashtruar pretendimet e tyre në mënyrë 
të saktë dhe të detajuar. Duke pasur parasysh natyrën e çështjes, dokumentacionin e 
administruar dhe kriteret e mësipërme, Gjykata e vlerëson të arsyeshme të akordojë 
8,567 euro për tarifat e znj. D.O. dhe 3,858 euro për tarifat e znj. C.T. Borsányi, plus 
çdo taksë që mund t’u ngarkohet kërkuesve për këto shuma, të cilat duhet t’i paguhen 
drejtpërsëdrejti avokatëve.

188. Gjykata gjithashtu e vlerëson të arsyeshme t’u akordojë kërkuesve shumën prej 696,33 
euro për të mbuluar shpenzimet e bëra nga znj. D.O. Hatneanu për udhëtimin në seancën 
dëgjimore të 2 Marsit 2016.

189. Për sa i përket shumës prej 300 euro që korrespondon me shpenzimet e sekretarisë dhe 
korrespondencës së APADOR CH, Gjykata vëren se kjo shoqatë nuk ka përfaqësuar 
asnjëherë kërkuesit në procedurën përpara Gjykatës në Strasburg, megjithëse ka lidhur 
marrëveshje me ta për të mbuluar shpenzimet e sekretarisë që rrjedhin nga kërkimi 
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aktual. Me anë të një faksi të datës 18 Korrik 2013, kërkuesit e informuan Gjykatën se 
emri i kësaj shoqate ishte vendosur gabimisht në formularin e autorizimit të përcjellë 
në Gjykatë dhe se shoqata nuk kishte rënë dakord t’i përfaqësonte ata në procedurën 
përpara Gjykatës (shih për këtë qëllim, Şerban Marinescu k. Rumanisë, nr. 68842/13, 
§§ 78-80, 15 Dhjetor 2015, dhe, për një situatë të ndryshme, Cobzaru k. Rumanisë, nr. 
48254/99, §§ 2 dhe 111 , 26 Korrik 2007). Kështu, kjo kërkesë është rrëzuar.

C. Interesi i munguar

190. Gjykata çmon të nevojshme se përqindja e interesit të munguar duhet të bazohet në 
normën marxhinale të huadhënies së Bankës Qendrore Evropiane, së cilës duhet t’i 
shtohen tre pikë përqindje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA

1.  Vendos me dymbëdhjetë vota ndaj pesë, se nuk ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të 
Konventës në lidhje me të drejtën e aksesit në gjykatë;

2.  Vendos unanimisht se ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës për shkak të shkeljes 
së parimit të sigurisë juridike;

3.  Vendos unanimisht se ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës për shkak të 
kohëzgjatjes së procedurës;

4.  Vendos me gjashtëmbëdhjetë vota ndaj një se duke marrë në konsideratë konkluzionet 
e saj sipas Nenit 6 § 1 të Konventës për mosrespektimin e parimit të sigurisë juridike 
nuk është e nevojshme të shqyrtohet veçmas kërkesa e aplikantëve sipas Nenit 14 të 
Konventës në lidhje me Nenin 6 § 1, për aq sa ka të bëjë me një dallim në trajtim 
krahasuar me Famullitë e tjera katolike greke;

5.  Vendos me dymbëdhjetë vota ndaj pesë, se nuk ka pasur shkelje të Nenit 14 të Konventës 
në lidhje me Nenin 6 § 1, për sa i përket të drejtës së aksesit në gjykatë, për sa ankohen 
kërkuesit se ata janë trajtuar ndryshe në krahasim me Famullinë ortodokse të paditur;

6.  Vendos me gjashtëmbëdhjetë vota ndaj një,
(a)  se shteti i paditur duhet t’u paguajë kërkuesve, brenda tre muajve, shumat në vijim, 

të cilat duhet të konvertohen në monedhën e shtetit të paditur sipas normës së 
aplikueshme në datën e ekzekutimit:
(i)  4,700 euro (katër mijë e shtatëqind euro) për kërkuesit bashkërisht, plus çdo 

taksë që mund të ngarkohet për atë shumë, në lidhje me dëmin jo-pasuror;
(ii)  8,567 euro (tetë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e shtatë euro), plus çdo taksë 

që mund t’u ngarkohet kërkuesve për atë shumë, në lidhje me kostot dhe 
shpenzimet, që duhet t’i paguhen direkt znj. Hatneanu;

(iii) 3,858 euro (tre mijë e tetëqind e pesëdhjetë e tetë euro), plus çdo taksë që mund 
t’u ngarkohet kërkuesve për atë shumë, në lidhje me kostot dhe shpenzimet, 
që duhet t’i paguhen direkt znj. C.T. Borsányi;

(iv)  696,33 euro (gjashtëqind e nëntëdhjetë e gjashtë euro dhe tridhjetë e tre centë) 
bashkërisht për kërkuesit, plus çdo taksë që mund t’u ngarkohet për atë shumë, 
në lidhje me kostot dhe shpenzimet;

 (b) që nga skadimi i periudhës tre mujore të përmendur më lart deri në shlyerje, do të 
paguhen interesa të thjeshta mbi shumën e mësipërme në një normë të barabartë me 
normën marxhinale të huadhënies së Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës 
së shpërblimit të munguar, plus tre pikë përqindje;
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7.  Rrëzon me trembëdhjetë vota ndaj katër pjesën e mbetur të pretendimeve të kërkuesit 
për shpërblim të drejtë.

Hartuar në anglisht dhe frëngjisht dhe mbajtur në seancë dëgjimore publike në Ndërtesën 
e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 29 Nëntor 2016.

Françoise Elens-Passos Guido Raimondi 
           Zëvendës Sekretar Kryetar

Në përputhje me Nenin 45 § 2 të Konventës dhe Rregullën 74 § 2 të Rregullores së 
Gjykatës, opinionet e veçanta në vijim i janë bashkëlidhur këtij vendimi:

(a)  opinioni i përbashkët pjesërisht kundërshtues i gjyqtarëve Sajó, Karakaş, Pinto de 
Albuquerque dhe Mits;

(b)  opinioni pjesërisht kundërshtues i gjyqtarit Karakaş;
(c)  opinioni pjesërisht kundërshtues i gjyqtarit Kūris.

G.R. 
F.E.P

OPINIONI I PËRBASHKËT PJESËRISHT KUNDËRSHTUES I GJYQTARËVE 
SAJÓ, KARAKAŞ, PINTO DE ALBUQUERQUE DHE MITS

1.  Çështja aktuale ngre pyetje që ka të bëjë me interpretimin dhe zbatimin e Nenit 6 § 1 të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Konventa), për sa i përket të drejtës për 
akses në gjykatë, i analizuar më vete dhe në lidhje me Nenin 14. Pyetja në thelb ka të 
bëjë me faktin nëse aplikimi i një kriteri të së drejtës materiale, madje edhe kur palët e 
interesuara kanë akses formal në gjykatë, përbën kufizim në të drejtën e tyre të aksesit 
ose, duke pasur parasysh natyrën e kriterit e bën këtë të drejtë iluzive. Me fjalë të tjera, a 
mundet një ligj material i zbatueshëm të ketë efekt vendimtar në rezultatin përfundimtar 
të procedurës, deri në pikën e ndërhyrjes në fushëveprimin e juridiksionit të gjykatës që 
shqyrton rastin dhe si pasojë edhe në thelbin e së drejtës së aksesit në gjykatë, në kuptim 
të Nenit 6 § 1 të Konventës? Po njësoj, a paraqet kriteri i aplikuar diskriminim direkt 
ose indirekt, në kundërshtim me atë dispozitë, të interpretuar së bashku me Nenin 14 të 
Konventës?

2.  Këto pyetje ngrihen në kontekstin e një sërë çështjesh rumune në lidhje me kthimin 
e vendeve të adhurimit Kishës katolike greke, vende që i përkisnin asaj dhe që u 
transferuan me forcë nga shteti komunist në pronësi të Kishës ortodokse, pas shkrirjes 
së parë të grupimit fetar gjatë regjimit totalitar dhe transferimit të detyruar të anëtarëve 
të saj nga një kishë në tjetrën.

3.  Duke pranuar që kërkuesit përfitonin nga shqyrtimi i kërkesë-padive të tyre në gjykatë, 
në mënyrë që ata të kishin akses zyrtar në gjykatë në përputhje me Nenin 6 § 1, ne 
mendojmë se kuadri ligjor përkatës (Dekreti legjislativ nr. 126/1990, me ndryshimet 
e tij të vitit 2004 dhe 2005) dhe interpretimi e zbatimi i kritereve të “dëshirave të 
besimtarëve” nga gjykatat e brendshme kufizoi të drejtën e aksesit të kërkuesve në atë 
mënyrë ose në një masë të tillë që vetë thelbi i së drejtës së aksesit në gjykatë u dëmtua. 
Për më tepër, natyra e legjislacionit, e cila favorizoi komunitetin fetar ortodoks në dëm 
të një pakice fetare ishte qartësisht diskriminuese dhe jo-proporcionale në lidhje me 
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qëllimin e ndjekur. Rrjedhimisht, është shkelur Neni 6 § 1 i lexuar më vete dhe në lidhje 
me Nenin 14.
Nga persekutimi në dialog ndër-fetar

4.  Deri në vitin 1940 Kisha katolike greke e Rumanisë ishte grupimi fetar i dytë më i 
madh në Rumani, me pesë dioqeza, mbi 1,500 priftërinj dhe rreth 1,5 milion besimtarë. 
Më 21 Tetor 1948, ishte 250 vjetori i Kishës së bashkuar rumune katolike greke, së 
bashku me Kishën katolike romake, e para e shpërbërë me Dekretin nr. 358/1948 të 
regjimit totalitar. Situata u pasua nga një program shtetëror represiv kundër Kishës 
katolike greke, e cila përfshinte transferimin e detyruar të anëtarëve dhe pronave të tyre 
në Kishën ortodokse. Peshkopët dhe priftërinjtë katolikë grekë u akuzuan nga autoritetet 
komuniste për “veprimtari antidemokratike” dhe u burgosën.

5. Kur Kisha katolike greke u ri-themelua në vitin 1990, pas hyrjes në fuqi të Aktit normativ 
nr. 9/31, të miratuar më 31 Dhjetor 1989, shumica e anëtarëve të cilët ishin detyruar të 
konvertoheshin më shumë se dyzet vjet më parë mbetën brenda Kishës ortodokse.633 Për 
sa i përket kthimit të pronës, legjislativi miratoi metodën e dialogut ndër-fetar brenda 
komiteteve të përbashkëta administrative. Neni 3 i Dekretit legjislativ nr. 126/1990 iu 
referua «dëshirave së besimtarëve në komunitetet që posedojnë këto prona», si kriter i 
fundit ligjor që duhet të miratohet në kuadrin e procedurës së komiteteve të përbashkëta 
administrative.

6.  Në praktikë, metoda pajtuese shpesh ishte e pasuksesshme dhe rezultoi në mbizotërimin 
e dëshirave të shumicës.634 Nëse nuk arrihet një marrëveshje mbizotëronte status quo, 
çka de facto përjashtoi Kishën katolike greke dhe komunitetin e besimtarëve katolikë 
grekë të kishin vende të përshtatshme adhurimi në dispozicion për shërbimet e tyre dhe 
të bënin të dukshëm në publik ekzistencën e bashkësisë së tyre fetare në një mënyrë 
të përshtatshme. Praktika në komitetet e përbashkëta administrative konsistonte në 
interpretimin e dëshirave të besimtarëve si dëshirat e shumicës, pa ofruar mundësi të 
barabarta për të gjithë besimtarët që ndodheshin në një njësi territoriale të caktuar.

Në rastet e dështimit për të arritur një zgjidhje miqësore nga këto komitete të 
përbashkëta, anëtarët e Kishës katolike greke iniciuan procedura gjyqësore në bazë të 
dispozitave të përgjithshme të Kodit Civil për kërkesë-padinë për rivendosje në posedim. 
Një periudhë pasigurie ligjore lidhur me çështjen e kthimit të pronës pasoi miratimin e 
Dekretit legjislativ nr. 126/1990, duke e zgjidhur situatën ose në bazë të krahasimit të 
titujve të pronësisë, ose krahasimit të titujve të pronësisë të kombinuara me aplikimin e 
kriterit të dëshirave të besimtarëve. Materialet e administruara nga Gjykata tregojnë se 
për një periudhë më të gjatë se 26 vjet të zbatimit të Dekretit legjislativ nr. 126/1990, 
vetëm në një rast gjykatat e vendit nuk i kanë ndjekur dëshirat e shumicës.635

7.  Urdhri nr. 94/2000 i ndryshuar me ligjin nr. 182/2005 parashikoi se statusi ligjor i 
vendeve të adhurimit do të rregullohet nga një ligj i veçantë. Megjithatë, deri më sot, 
asnjë ligj i tillë nuk është miratuar. Rrjedhimisht, kërkuesit nuk kanë pasur një mjet 
ankimi alternativ për të marrë statusin ligjor të pronës në fjalë, të shqyrtuar ligjërisht.
Dekreti legjislativ nr. 126/1990 si lex specialis

633  . Sipas informacioneve në faqen e internetit të Kishës katolike greke të Rumanisë, ajo aktualisht ka rreth 750,000 
ndjekës besimtarë katolikë grekë. Në dy rajonet kryesore ku gjenden këta besimtarë (Banat dhe Transilvani), ata 
përbëjnë rreth 15% të popullsisë, ndërsa në vitin 1948 ata përfaqësonin 50% të popullsisë së këtyre rajoneve.
634  . Sipas të dhënave të ofruara nga ECRI, nga 6,723 kërkesa për rikthim 1,110 janë përpunuar nga Komisioni 
Special i Kthimit që nga viti 2005; kthimi në natyrë është siguruar në 139 raste dhe propozime për dëmet janë bërë 
në 52 raste (shih paragrafët 59-60 të vendimit).
635  . Qeveria mund të jepte një shembull të vetëm kur gjykatat e brendshme nuk i respektuan dëshirat e shumicës 
dhe në fakt urdhëruan kthimin e pronës për Kishën katolike greke kundër dëshirës së shumicës (shih paragrafin 97 
të vendimit).
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8.  Në çështjen aktuale, Gjykata e Lartë e Kasacionit dhe Drejtësisë arsyetoi në bazë të 
parimit të lex specialis derrogat lex generalis se kriteri i dëshirave të besimtarëve të 
përcaktuara në legjislacionin specifik duhet të mbizotërojë mbi shqyrtimin e titujve 
të pronësisë të parashikuara nga ligji i përgjithshëm, përkatësisht Kodi Civil.636 Duke 
shtuar më tej në këtë argument ligjor, Gjykata e Lartë deklaroi se kthimi i pronës 
komunitetit katolik grek do të shkelte stabilitetin dhe sigurinë e marrëdhënieve juridike, 
duke vlerësuar se transferimi abuziv i pronës katolike greke në Kishën ortodokse në 
vitin 1948 nuk duhet të pasohet nga një abuzim tjetër, në drejtim të kundërt, pas rënies 
së komunizmit.637

9.  Me fjalë të tjera, kriteri i “dëshirave të besimtarëve në komunitetet në posedim të këtyre 
pronave” u konstatua të jetë i zbatueshëm në fazat pajtuese-administrative dhe në fazat 
gjyqësore të procedurës: kjo nënkupton se ky kriter kishte të dyja si aspektin procedural, 
që lidhet me pranueshmërinë e ankesës për pronësinë, si dhe aspektin material, 
përcaktues i rezultatit të mosmarrëveshjes. Në fakt, në rastin konkret, pasi shqyrtuan 
meritat e çështjes, pra dëshirat e shumicës, gjykatat deklaruan pretendimet e kërkuesve, 
sipas Qeverisë, “haptazi të pabazuara dhe jo të papranueshëm”.638 Në përfundim, 
Dekreti legjislativ i vitit 1990, me ndryshimet e tij në 2004 dhe 2005 të interpretuara 
dhe zbatuara nga Gjykata e Lartë dhe Gjykata Kushtetuese, paracaktuan rezultatin e 
mosmarrëveshjes në bazë të dëshirave të njërës nga palët në atë mosmarrëveshje. Sipas 
vendimit të Gjykatës së Lartë, prona e paluajtshme, pavarësisht se kur dhe si është fituar 
duhet të mbetet në duart e atyre që e posedojnë, të cilët përfaqësojnë shumicën.

10.  Ne gjejmë se vendimi i Gjykatës së Lartë është në mospërputhje me Nenin 6 të Konventës. 
Kërkuesi dhe i padituri nuk ishin në pozitë të barabartë përpara ligjit lidhur me kriterin 
thelbësor që do të zbatohej për mosmarrëveshjen, meqë dëshirat e të paditurit ishin 
akorduar me ligj, sikurse është interpretuar nga Gjykata e Lartë dhe përbënin peshën 
vendimtare në zgjidhjen e mosmarrëveshjes gjyqësore. Dispozita materiale e një ligji 
ka krijuar një pengesë procedurale që e bën iluzive të drejtën e aksesit në gjykatë. Kur 
vendimi përfundimtar i gjykatave nuk varet në vlerësimin e kritereve të drejta, por 
vendimtar ka qenë vullneti i të paditurit që është pala më e fuqishme, thelbi i së drejtës 
për akses në gjykatë është asgjësuar. Fait accompli në favor të palës më të fuqishme 
përcaktoi fatin e pronës në mosmarrëveshje.

11.  Për më tepër, për aq sa elementet në të cilat gjykatat mund të bazojnë vlerësimin e 
tyre në lidhje me dëshirat e ithtarëve nuk ishin të shpjegueshme, qoftë në letër ose në 
frymën e ligjit, kërkuesit nuk kishin në dispozicion legjislacion të parashikueshëm që 
do t’u kishte mundësuar të paraqisnin çështjen e tyre në mënyrë efektive. Në të vërtetë, 
asnjë ligj nuk shpjegoi se si duhej të përcaktoheshin dëshirat e besimtarëve dhe nëse 
gjykatat kishin ndonjë diskrecion të tejkalonin këto dëshira. Kjo situatë e vakumit ligjor 
u përforcua nga fakti se gjykatat e brendshme i refuzuan këto dëshira vetëm në një rast. 

636  . Paragrafi përkatës i vendimit të Gjykatës së Lartë shprehet: “Gjykatës së cilës i kërkohet të shqyrtojë një 
kërkesë-padi të tillë nuk mund të injorojë rregullimet e veçanta në këtë fushë, të cilat tregojnë kriterin që duhet 
marrë parasysh në zgjidhjen e këtyre pretendimeve, përkatësisht dëshirat e besimtarëve të komunitetit në posedim 
të pronës ... Fakti që duhet t’i jepet prioritet kriterit të dëshirave të ndjekësve u vendos nga legjislativi, të cilat në 
këtë mënyrë synonin të rregullonin një zonë që ka të bëjë me ndërtesat e caktuara për përdorim të veçantë (vendet e 
adhurimit), [dhe kështu] gjykata nuk ishte e autorizuar ta kritikonte ligjin”.
637  . Paragrafi përkatës i vendimit të Gjykatës së Lartë shprehet: “Edhe pse kthimi i pronave që i përkisnin Kishës 
katolike greke, pa respektuar kriteret e vendosura nga Neni 3 § 1 i Dekretit legjislativ nr. 126/1990 do të shkelte 
stabilitetin dhe sigurinë e marrëdhënieve gjyqësore. E drejta nuk mund të rindërtohet në mënyrë abstrakte, duke 
shpërfillur realitetin shoqëror dhe historik dhe zbutja e dëmeve të kaluara nuk duhet të krijojë probleme të reja jo-
proporcionale... “
638  . Shih paragrafin 83 të vendimit.
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Kështu kjo situatë nuk ishte e favorshme për sigurinë ligjore dhe besimin e publikut në 
administrimin e drejtësisë.639

Natyra diskriminuese e lex specialis
12.  Shkelja e Nenit 6 përbëhet nga një shkelje kumulative e parimit të barazisë dhe ndalimit 

të diskriminimit në bazë të fesë. Para së gjithash, Gjykata nuk duhet të nënvlerësojë 
subjektin në mosmarrëveshjes të paraqitur përpara gjykatave të brendshme. Çështja ka 
të bëjë me vendet e adhurimit, dimensioni shpirtëror i të cilave shkon përtej pyetjes 
së thjeshtë lidhur me të drejtën e pronësisë. Fakti që mosmarrëveshja është midis dy 
grupimeve fetare që gëzojnë autonomi sipas ligjit të brendshëm duhet të jetë gjithashtu 
një faktor i rëndësishëm në vlerësimin e çështjes. Gjithashtu është me rëndësi fakti që 
edhe pse të dy grupimet fetare u persekutuan në Rumaninë komuniste, kisha ortodokse 
ishte një përfitues i qartë i rishpërndarjes që ndodhi nën sundimin komunist.

Edhe pse si rregull i përgjithshëm, besimet fetare gëzonin autonomi sipas ligjit 
të brendshëm në lidhje me pasuritë e tyre fetare, duke përfshirë kishat, duhet të 
theksohet se vetë legjislativi kombëtar parashihte një përjashtim nga kjo autonomi 
(Neni 27 (3) i ligjit nr. 489/2006), lidhur me kthimin (redobândirea) e pasurive fetare 
të konfiskuara gabimisht nga shteti ndërmjet viteve 1940 dhe 1989 dhe atyre të marra 
pa titull. Rrjedhimisht, kërkuesit në mënyrë të arsyeshme mund të prisnin që gjykatat e 
brendshme të vendosnin nëse pasuria ishte marrë me ose pa titull, një konstatim që do 
kryhej duke zbatuar ligjin e zakonshëm, përkatësisht dispozitat e Kodit Civil lidhur me 
kërkesë-padinë për rivendosje në posedim.

13. Duhet t’i kushtohet rëndësi detyrimit të shtetit për neutralitet dhe paanësi, sikurse 
përcaktohet nga jurisprudenca e Gjykatës, e cila kërkon nga shteti që grupet konfliktuale 
të tolerojnë njëra-tjetrën, madje edhe kur konfliktet e kanë origjinën në të njëjtin grup.640 
Në rastin konkret, duke lejuar dëshirat e bashkësisë fetare në posedim të pronës të luanin 
rol vendimtar në procedimet gjyqësore në lidhje me një vend adhurimi, të iniciuara nga 
anëtarët e një bashkësie tjetër fetare, shteti ka shkelur detyrimin e tij të neutralitetit dhe 
paanshmërisë.

Ndërsa pritej të respektonte autonominë e bashkësive fetare, shteti i paditur 
miratoi një ligj që favorizonte qartë një fe mbi tjetrën. Parimi i autonomisë fetare është 
shtrembëruar duke i shërbyer interesave të shumicës fetare në mbajtjen e pronës që 
ata kanë fituar gjatë regjimit komunist, në dëm të një pakice fetare të përndjekur. Ky 
shtrembërim u miratua nga Gjykata Kushtetuese.641 Ky legjislacion përfaqëson një formë 
të papranueshme diskriminimi të drejtpërdrejtë në një shtet të qeverisur nga sundimi i 
ligjit dhe nga parimi i barazisë.

14.  Në këtë kontekst, duke pasur parasysh detyrimin e tyre për të respektuar parimin e 
neutralitetit, legjislativi duhet të kishte rregulluar të drejtën e aksesit në mënyrë të tillë që 
të garantonte aksesin efektiv në gjykatë për të dyja palët642, duke u kënaqur me faktin se 

639  . Shih mutatis mutandis, Tinnelly & Sons Ltd dhe të tjerë dhe McElduff dhe të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar, 10 
Korrik 1998, § 78, Raportet e gjykimeve dhe vendimeve 1998-IV.
640  . Shih Kishën Metropolitane të Besarabisë dhe të tjerë k. Moldavisë, nr. 45701/99, § 123, GjEDNj 2001-XII.
641  . Paragrafi përkatës i vendimit të Gjykatës Kushtetuese shprehet: “Me vendimin [nr. 23, datë 27 Prill 1993), 
Gjykata [Kushtetuese] konstatoi se demokracia kishte për qëllim respektimin e dëshirave të shumicës ... Kur në 
të njëjtën [Famulli] ka besimtarë katolikë grekë dhe ortodoksë, fakti i zbatimit të një kriteri social, konkretisht ai 
i shumicës së besimtarëve të Famullive, në përcaktimin e fatit të vendeve të adhurimit dhe të famullive është në 
përputhje me parimin demokratik të përcaktimit të përdorimit fetar të asaj prone në bazë të dëshirave të shumicës 
[të besimtarëve të interesuar]. Të vendosësh ndryshe do të nënkuptonte se besimtarët ortodoksë, të cilët janë në 
shumicë, në mënyrë të pajustifikueshme do të pengoheshin nga një masë kundër dëshirës së tyre nga praktikimi i 
fesë, pa lëvizur në Kishën katolike greke ... (shih paragrafin 57 të vendimit).
642  . Shih mutatis mutandis, Anakomba Yula k. Belgjikës, nr. 45413/07, §§ 37-39, 10 Mars 2009.
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palët ishin trajtuar në mënyrë të barabartë në lidhje me kriterin e zgjedhur për të zgjidhur 
mosmarrëveshjen. Duhet gjithashtu të theksohet se parimi i barazisë së bashkësive fetare 
përpara ligjit parashikohet në Kushtetutën rumune. Po ashtu, legjislativi parashikonte 
shprehimisht një përjashtim nga parimi i autonomisë së bashkësive fetare në lidhje 
me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për sa i përket kthimit të vendeve të adhurimit 
të konfiskuara padrejtësisht nga shteti ndërmjet viteve 1940 dhe 1989. Në mënyrë 
të ngjashme, shteti i paditur edhe pse ishte i vetëdijshëm për natyrën e ndjeshme të 
çështjeve ligjore që rrethojnë këto vende të adhurimi nuk arriti të përmbushte rolin e 
tij legjislativ në këtë fushë, në përputhje me detyrën e tij të neutralitetit dhe paanësisë.

Kështu, kërkuesit u vendosën në një situatë të pafavorshme në krahasim me Kishën 
ortodokse, palën e paditur në procedurë. Në zbatim të kriterit të kontestuar në kontekstin 
e procedurave gjyqësore, shteti rumun zvogëloi detyrën e gjykatave për të përcaktuar 
dëshirat e palës së paditur në procedurë. Prandaj, çdo shqyrtim nga gjykatat ishte i 
paaftë për të korrigjuar një trajtim të diferencuar të parashikuar në vetë ligj. Ndërsa pala 
e paditur kishte mundësi të përcaktonte dëshirat e ithtarëve të saj nga një gjykatë, me 
qëllim që të përcaktohej statusi ligjor i një vendi adhurimi, kërkuesit nuk kishin mundësi 
të tilla.643

Aplikimi alternativ i lex generalis
15. Ashtu si Gjykata e Lartë, Qeveria argumentoi se kthimi i pronës së katolikëve grekë 

drejt pronarëve të tyre origjinalë do të përbënte një padrejtësi ndaj bashkësisë fetare 
në shumicë dhe se një padrejtësi e vjetër nuk duhet të zëvendësohet me një të re. 
Argumenti duket i arsyeshëm në vlerë nominale, megjithatë, kjo nënkupton diçka që 
duhet demonstruar. Argumenti ngre çështjen e “padrejtësisë”, pasi ai merr si premisë 
(padrejtësia e kthimit të pronës) diçka që në thelb është përfundimi i argumentit.

16. Nëse mund t’i atribuohet ndonjë vlerë ligjore, thelbi i kësaj linje argumentimi qëndron në 
supozimin se nëse gjykatat kombëtare nuk zbatonin kriteret e “dëshirave të besimtarëve” 
ndaj kërkesë-padive të katolikëve grekë për rivendosje në posedim do të krijohej kaos 
ligjor. Ky supozim duhet të refuzohet plotësisht. Siguria e marrëdhënieve juridike nuk 
do të ishte në rrezik, për arsyen e thjeshtë se do të ishin aplikuar rregullat e përgjithshme 
të së drejtës civile. Sikur gjykatat kombëtare të vendosnin të mos e zbatonin kriterin e 
vitit 1990 në procedurat gjyqësore, kërkesë-paditë pronësore të iniciuara nga bashkësia 
katolike greke do të ishin rregulluar nga  dispozitat në lidhje me kërkesë-padinë për 
rivendosje në posedim, bazuar në krahasimin e titujve të pronësisë. Nuk do të kishte 
pasur një vakum ligjor dhe për këtë arsye nuk do të kishte pasiguri ligjore, nëse dispozitat 
e përgjithshme të Kodit Civil do të ishin zbatuar nga gjykatat kombëtare.

17. Si përfundim është e papërshtatshme të argumentohet se gjetja e shkeljes së Nenit 6 lidhur 
me aksesin në gjykatë mund të rrezikojë (i) të shkaktojë një periudhë më të gjatë pasigurie 
ligjore në nivelin e brendshëm; dhe (ii) të zëvendësojë një padrejtësie historike me një 
padrejtësi të mëtejshme, pa asnjë ide se si legjislatura rumune mund të zgjidhë shkeljen 
e gjetur. Është akoma më pak e përshtatshme të argumentohet që nëse gjykatat vendase 
thjesht nuk do të zbatonin më kriterin e kundërshtuar “të shumicës së besimtarëve” dhe 
do të kufizoheshin vetëm në krahasimin, në kuptimin e ngushtë të termit, të titujve të 
pronësisë, Gjykata do të përballej me riskun e zëvendësimit të një sërë pretendimesh nga 
kërkues të një grupimi fetar me ato të kërkuesve nga një tjetër grupim fetar. Nuk i përket 
drejtësisë të vlerësojë sa kërkesa do të paraqiten në këtë Gjykatë. Ky është një vlerësim 
egocentrik dhe utilitar, i cili gabimisht supozon se gjykatat e brendshme nuk janë në 
gjendje të japin drejtësi në bazë të zbatimit të ligjit të tyre.

643  . Shih Mizzi k. Maltës, nr. 26111/02, § 134, CEDH 2006-I (ekstrakte). 
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Mungesa e masave kompensuese për privimin nga prona
18. Qeveria, si argument shtesë përveç atyre të Gjykatës së Lartë, parashtroi se legjislacioni 

i brendshëm parashikonte masa kompensuese në favor të palës që nuk i ishte dhënë 
vendi i adhurimit dhe se aplikantët nuk kishin kërkuar të përfitonin nga këto mundësi 
të disponueshme sipas legjislacionit të brendshëm. Nëse do të ishte kështu, padrejtësia 
themelore historike mund të ishte korrigjuar, edhe pse jo shkelja e Konventës për sa i 
përket aksesit në gjykatë.

Sado të lavdërueshme mund të jenë këto iniciativa legjislative dhe praktike, përsëri 
mbetet fakti se ato janë tërësisht diskrecionale dhe të kufizuara. Ndonëse Neni 4 i 
Dekretit legjislativ të vitit 1990 përdor gjuhë të detyrueshme (“do të ofrojë”), ai nuk 
përcakton kriteret për përcaktimin e shumës së “mbështetjes shtetërore”, e cila mbetet 
plotësisht në varësi të diskrecionit të shtetit. Asnjë dispozitë ligjore ose administrative 
nuk parashikon nëse është rasti, kur dhe si do të sigurohet mbështetja shtetërore. Prandaj, 
Neni 4 nuk do të kishte rezultuar në ndonjë rishikim gjyqësor të pavarur, i cili më pas 
do t’i mundësonte gjykatave të “rregullonin” në detaje çështjen ligjore të parashtruar. 
Prandaj, ky mekanizëm nuk mund të konsiderohet se kompenson kufizimin e vendosur 
nga kriteri i dëshirave të besimtarëve mbi të drejtën e kërkuesve për akses në gjykatë.644

19. Për më tepër, kishat dhe varrezat nuk janë objekte që tregtohen dhe të cilat kanë një 
çmim. Për besimtarët, këto janë kryesisht vende me një vlerë të brendshme dhe unike 
që nuk mund të negociohen. Ekziston një aspekt shpirtëror dhe historik i lidhur me 
vendndodhjen dhe ndërtesën, i cili ka një vlerë që nuk mund të përcaktohet nga rregullat 
e tregut. Në këtë pikëpamje, është shumë e vështirë të përpunohen kriteret e duhura 
ligjore për përcaktimin e shumës së mbështetjes shtetërore që do të ishte e nevojshme 
për të vendosur “kompensim” për vlerën e brendshme dhe unike të vendeve të adhurimit 
në mosmarrëveshje.

Për më tepër, dhe kjo nuk është kontestuar dhe në çështjen konkrete komunitetit 
katolik grek të Lupenit nuk u ofrohet një vend tjetër adhurimi. Nga të dy kishat në 
posedim të tyre në vitin 1948, sot ata nuk kanë asnjë.
Përfundim

20.  Në dritën e sa më sipër, ne konstatojmë se ligji i kontestuar (Neni 3 i Dekretit legjislativ 
126/1990) e dëmtoi thelbin e së drejtës së kërkuesve sipas Nenit 6, të drejtën për akses 
në gjykatë, të interpretuar më vete dhe në lidhje me Nenin 14. Mbrojtja e pakicave është 
pothuajse gjithmonë jopopullore dhe mbrojtja e pakicave fetare është akoma më shumë 
e tillë. Evropa ka një histori të gjatë të shumicave fetare që nuk respektojnë të drejtat 
e pakicave fetare. Kjo është një fushë ku standardet e sotme demokratike e detyrojnë 
shumicën të tregojë përmbajtje, për hir të respektimit të pakicave. Fatkeqësisht, ky rast 
tregon se shtetet shpesh janë jo të gatshme të zgjidhin padrejtësitë e kryera ndaj pakicave 
fetare, kur rrezikohen interesat e shumicës fetare.

OPINIONI PJESËRISHT KUNDËRSHTUES I GJYQTARIT KARAKAŞ
(Përkthim)

Unë nuk pajtohem me shumicën lidhur me shumën e dhënë për dëmin jo-pasuror (4,700 
euro) dhe për sa i përket vendimit për të mos dhënë asnjë shpërblim në lidhje me dëmin 
pasuror sipas Nenit 41 të Konventës.

Gjykata e vlerëson shumën e lartpërmendur në pikëpamje të ankthit dhe shqetësimeve 
644  . Shih mutatis mutandis Tinnelly & Sons LTD dhe të tjerë dhe McElduff dhe të tjerë, përmendur më lart, § 77.
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të pësuara nga kërkuesit si rezultat i shkeljeve të gjetura; me fjalë të tjera, për të rregulluar 
shkeljen e parimit të sigurisë juridike dhe tejzgjatjen e procedurave.

Sipas mendimit tim, ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 në lidhje me të drejtën e aksesit në 
gjykatë dhe gjithashtu në lidhje me të njëjtën pikë të Nenit 14 të marrë së bashku me Nenin 
6 § 1 (shih mendimin e përbashkët të gjyqtarëve Sajó, Karakaş, Pinto de Albuquerque dhe 
Mits). Për këtë arsye e gjej të pamjaftueshme shumën e akorduar në lidhje me dëmin jo 
pasuror.

Për sa i përket dëmit pasuror, është e qartë se kërkuesit kanë të drejtën e kompensimit për 
humbjet materiale, kompensim i cili mund të marrë formën e kthimit të ndërtesës së kishës, të 
tokës dhe të shtëpive të famullitarëve, ose të pagesës së një shume që i korrespondon vlerës 
së tregut të pronave.

OPINIONI PJESËRISHT KUNDËRSHTUES I GJYQTARIT KŪRIS

1.  Unë kam votuar kundër pikave 1, 5 dhe 7 të dispozitivit të vendimit. Arsyet e mospajtimit 
tim me shumicën janë mjaft të afërta me ato të shpjeguara në mendimin e përbashkët 
pjesërisht mospajtues të gjyqtarëve Sajó, Karakaş, Pinto de Albuquerque dhe Mits.

2.  Është për të ardhur keq që Dhoma e konsideroi të papranueshme kërkesën e aplikantëve 
sipas Nenit 1 të Protokollit nr. 1, të marrë më vete dhe në lidhje me Nenet 13 dhe 14 të 
Konventës. Më duket e vështirë të pajtohem me atë gjetje, e cila e pengoi efektivisht 
Dhomën e Madhe të shqyrtojë kërkesën e aplikantëve sipas Neneve të lartpërmendura, 
sepse sipas jurisprudencës së Gjykatës, “çështja” referuar Dhomës së Madhe është 
kërkimi sikurse është shpallur i pranueshëm nga Dhoma (shih paragrafët 61 -63 
të vendimit). Në rastin në fjalë, çështjet e përmendura janë pronësore, pra ato janë 
drejtpërsëdrejti të lidhura me Nenin 1 të Protokollit nr. 1. Megjithatë, ky aspekt strikt 
i çështjes nuk është shqyrtuar nga Dhoma e Madhe. Kjo ngre dyshime në lidhje me 
përshtatshmërinë e aplikimit pa dallime të “jurisprudencës” në fjalë të Gjykatës; në fund 
të fundit, vendimi i Dhomës me të cilin është vendosur papranueshmëria e kërkimit nuk 
është bërë përfundimtar.
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SEKSIONI I TRETË

ÇËSHTJA MEIER k. ZVICRËS

(Kërkimi nr. 10109/14)

VENDIM

STRASBURG

9 Shkurt 2016

Ky vendim është bërë përfundimtar në bazë të Nenit 44 § 2 të Konventës. Ai 
mund të jetë subjekt i rishikimit redaktues.
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Në çështjen Meier kundër Zvicrës,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i Tretë), mbledhur në Dhomën 

e përbërë nga:
Luis López Guerra,       Kryetar,
Helena Jäderblom,
George Nicolaou,
Helen Keller,
Branko Lubarda,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Poláčková,       Gjyqtarë,
dhe Marialena Tsirli,     Zëvendës Sekretare e Seksioni
Pas shqyrtimit privatisht më 19 Janar 2016,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar po në atë datë:

PROCEDURA

1.  Çështja e ka zanafillën në një kërkim (nr.10109/14) kundër Konfederatës Zvicerane, e 
paraqitur pranë Gjykatës në bazë të Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetas zviceran, z. Beat Meier 
(“kërkuesi”), më 26 Janar 2014.

2.  Kërkuesi u përfaqësua nga z. B. Rambert, një avokat që ushtronte profesionin në Zyrih. 
Qeveria zvicerane (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i tyre, z. F. Schürmann.

3.  Në procedurat para Gjykatës, kërkuesi, në veçanti pretendoi se kërkesa që ai të punonte 
në burg pasi kishte arritur moshën e pensionit ishte në shkelje të Neneve 4 dhe 14 të 
Konventës.

4.  Qeveria u njoftua për kërkimin më 10 Korrik 2014. 

FAKTET

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

5.  Kërkuesi ka lindur në vitin 1946 dhe aktualisht është në ndalim në Regensdorf.
6.  Faktet e çështjes, sikurse janë paraqitur nga palët, mund të përmblidhen si në vijim.
7.  Me vendimin e datës 4 Korrik 2003, Gjykata e Apelit (Obergericht) e Kantonit të 

Zyrihut dënoi kërkuesin me katër vjet e katër muaj burgim për akte të shumta seksuale 
me të mitur dhe akte të shumta të dhunës seksuale.

8.  Më 1 Mars 2010, Gjykata e Apelit pezulloi ekzekutimin e dënimit me kusht, duke e 
zëvendësuar atë me ndalim preventiv (Verwahrung), i caktuar për të parandaluar  
kërkuesin të përsëriste shkeljen.

9.  Më 6 Dhjetor 2011, kërkuesi kërkoi përjashtim nga kërkesa për të punuar në përmbushje 
të dënimeve me kusht dhe masave përkatëse. Më 19 Mars 2012 Zyra e Përmbarimit 
Gjyqësor të Kantonit të Zyrihut refuzoi kërkesën e tij.

10.  Me vendimin e datës 29 Maj 2012, autoriteti kompetent i burgut të Pöschwies e vendosi 
kërkuesin në një regjim më të rreptë burgu, duke e veçuar atë në qelinë e tij dhe duke i 
konfiskuar televizorin dhe kompjuterin për katërmbëdhjetë ditë, për shkak të refuzimit 
të tij për të punuar. Ky vendim u revokua më 31 Korrik 2012 nga Drejtoria e Drejtësisë 
dhe Punëve të Brendshme, pas një ankese nga kërkuesi.

11.  Me vendimin e datës 20 Qershor 2012, Drejtoria e Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme 
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të Kantonit të Zyrihut rrëzoi një ankesë të kërkuesit, kundër vendimit të 19 Marsit 2012. 
12.  Më 10 Janar 2013, Gjykata Administrative e Kantonit të Zyrihut rrëzoi një ankesë të 

kërkuesit kundër vendimit të datës 20 Qershor 2012. 
13.  Më 15 Shkurt 2013, kërkuesi paraqiti ankesë në Gjykatën Federale duke argumentuar 

në mënyrë të veçantë se Nenet 74, 75 dhe 81 të Kodit Penal ishin zbatuar gabim, duke 
pretenduar kështu shkelje të dinjitetit njerëzor dhe lirisë personale, respektivisht brenda 
kuptimit të Neneve 7 dhe 10 të Kushtetutës Federale (shih paragrafët 15-17 më poshtë).

14.  Në gjykimin 6B_182/2013 të 18 Korrikut 2013 (botuar me numrin ATF 139 I 180), i cili 
iu njoftua kërkuesit më 31 Korrik 2013, Gjykata Federale rrëzoi ankesën e kërkuesit.

Gjykata Federale konstatoi se kërkesa që të burgosurit të punojnë nuk ishte në 
vetvete në shkelje të të drejtave të njeriut, dhe në veçanti të Nenit 4 të Konventës (pika 
1.5 e arsyetimit).

Prandaj, qëllimi i punës së detyrueshme në kontekstin e ekzekutimit të dënimeve 
me kusht dhe masave përkatëse ishte zhvillimi, mbajtja ose promovimi i kapaciteteve 
të të burgosurve për të rifilluar punën pas lirimit të tyre. Sipas mendimit të Gjykatës 
Federale, kërkesa për punë kontribuoi në ekzekutimin e dënimeve dhe nxiti sjelljen 
e duhur shoqërore dhe aftësinë për të shmangur recidivizmin. Ajo, gjithashtu ishte 
parashikuar për të angazhuar të burgosurit, për të organizuar jetën e tyre të përditshme 
dhe për të ruajtur rregullin në institucion (pika 1.6).

Gjykata Federale shtoi se me rritjen e moshës së të burgosurve i jepet rëndësi më 
të madhe detyrimit për t’iu dhënë atyre mbështetjen e nevojshme (parimi i  mbështetjes 
së nevojshme) dhe zvogëlimit të ndikimit negativ të ndalimit (parimi i dëmit më të 
vogël të mundshëm). Në rastin e të burgosurve mbi moshën 65 vjeç, kërkesa për punë 
shërben për të shmangur efektet e dëmshme të ndalimit, p.sh. izolimin e personave që 
kishin arritur moshën e pensionit dhe parandalimin e përkeqësimit mendor dhe fizik. 
Puna duhej të përshtatej me aftësitë, kualifikimet dhe interesat e të burgosurit, për këtë 
arsye është e nevojshme të shmanget vendosja e një barre të tepruar mbi të burgosurit 
mbi moshën 65 vjeçare. Së fundi, në rastin e personave që ishin më pak të aftë fizikisht 
dhe mendërisht, angazhimi mund të merrte formën e një aktivitetit terapeutik (pika 1.6).

Gjykata Federale konstatoi më tej se Akti i Sigurimeve për Moshat e Vjetra dhe të 
Mbijetuarit ishte hartuar për të garantuar të ardhurat e jetesës për personat të cilët nuk 
ishin më në gjendje të punonin për shkak të moshës së tyre. Megjithatë, puna e kryer 
në lidhje me ekzekutimin e një mase ose dënimi me kusht nuk ishte e krahasueshme 
me një kontratë punësimi në tregun konkurrues të punës, por, për më tepër duhet të 
konsiderohet si një angazhim brenda një sistemi të mbyllur. Prandaj, Gjykata Federale 
vlerësoi se rregullat që aplikohen për personat e moshës së pensionit nuk vlejnë për të 
burgosurit (pika 1.8). 

Gjykata Federale, gjithashtu konstatoi se një punë e kryer në baza vullnetare nuk 
ishte e përshtatshme për të përmbushur qëllimet që ndiqte kërkesa për të punuar në burg 
(pika 2.6.2).

II. LIGJI DHE PRAKTIKA E BRENDSHME DHE NDËRKOMËTARE E 
APLIKUESHME

A. Ligji i brendshëm i aplikueshëm

15. Neni 7 i Kushtetutës Federale garanton dinjitetin njerëzor në kushtet e mëposhtme:
 Neni 7

“Dinjiteti njerëzor duhet të respektohet dhe të mbrohet.”
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16.  Neni 10 i Kushtetutës pasqyron te drejtën për jetën dhe lirinë personale: 
Neni 10

“Çdo qenie njerëzore do të gëzojë të drejtën e jetës. Dënimi me vdekje ndalohet. 
Çdo qenie njerëzore do të gëzojë të drejtën e lirisë personale dhe në veçanti të 

drejtën për integritet fizik dhe mendor dhe lirinë e lëvizjes. 
Tortura dhe të gjitha format e tjera të trajtimit ose ndëshkimit mizor, çnjerëzor ose 

poshtërues janë të ndaluara.”
17. Kodi zviceran Penal i 21 Dhjetorit 1937 përcakton si vijon parimet që qeverisin 

ekzekutimin e masave përkatëse dhe dënimeve me kusht: 
Neni 74 - Parimet 

“Të burgosurit dhe personat që u nënshtrohen masave të dënimit me kusht gëzojnë 
të drejtën e respektimit të dinjitetit të tyre. Ushtrimi i të drejtave të tyre mund të 
kufizohet vetëm në masën e kërkuar nga ndalimi dhe nga kërkesat e jetesës kolektive 
në institucion.”

Neni 75 - Ekzekutimi i dënimeve me kusht/Parimet
“1.  Ekzekutimi i dënimit me kusht duhet të përmirësojë aftësitë shoqërore të të 

burgosurit dhe në veçanti aftësinë e tij ose të saj për të jetuar në një mënyrë që i 
bindet ligjit. Ai duhet të korrespondojë sa më shumë që të jetë e mundur me kushtet 
e jetës normale, t’i sigurojë të burgosurit mbështetjen e nevojshme, të luftojë efektet 
e pafavorshme të ndalimit dhe të japë ndihmën e duhur lidhur me nevojën për të 
mbrojtur komunitetin, stafin dhe të burgosurit e tjerë.

2. ...
3.  Rregullat e institucionit duhet të parashikojnë planin e dënimit për çdo të burgosur. 

Ky, midis elementeve të tjera, duhet të përfshijë mbështetjen e ofruar, mundësinë 
për të punuar dhe marrë kualifikim, ose kualifikime të mëtejshme, shpërblimin e 
dëmit të shkaktuar, marrëdhëniet me botën e jashtme dhe përgatitjet për lirim. 

4.  Të burgosurit duhet të marrin pjesë aktive në përpjekjet për të promovuar 
risocializimin dhe në përgatitjet për lirimin e tyre. 

5.  Shqetësimet specifike dhe nevojat e secilit të burgosur duhet të merren në 
konsideratë, duke pasur parasysh gjininë e të burgosurit “.

Neni 81 – Puna
“1.  Të burgosurve u kërkohet të punojnë. Puna duhet të përshtatet sa më shumë të jetë 

e mundur me aftësitë, kualifikimin dhe interesat e të burgosurve.
2.  Të burgosurit që pranojnë një marrëveshje të tillë mund të punojnë për një 

punëdhënës privat.”
Neni 90 - Ekzekutimi i masave të ndalimit

“... 
3. Nëse personi i interesuar është i aftë të punojë, ai ose ajo duhet të nxitet ta bëjë 

këtë, me kusht që trajtimi ose kujdesi i tij ose i saj brenda institucionit ta kërkojë 
ose ta lejojë atë. Në raste të tilla, Nenet 81 deri 83 do të zbatohen me analogji. “

18.  Neni 103 i Urdhrit të 6 Dhjetorit 2006, i lëshuar nga Kantoni i Zyrihut, lidhur me 
ekzekutimin e dënimeve (Justizvollzugsverordnung) përcakton kërkesën për të punuar 
si më poshtë:

Neni 103-Kërkesa për të punuar...
“1.  Në kontekstin e ekzekutimit të masave dhe dënimeve me kusht, qoftë në kushte të 

mbyllura ose në lirim me kusht, personave të dënuar u kërkohet të kryejnë punën që 
u është caktuar. Në caktimin e punës duhet të merren në konsideratë, sa më shumë 
që është e mundur dhe e arsyeshme, aftësitë personale.
.... “
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B. Praktika e brendshme e aplikueshme

19. Një delegacion i Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose 
Dënimit Çnjerëzor ose Degradues (CPT) bëri vizitën e tij të fundit në Zvicër në Tetor 
2011. Ndër institucione të tjera, delegacioni vizitoi burgjet e Pöschwies, Bochuz dhe 
Bostadel. Në raportin e tij drejtuar Këshillit Federal zviceran, pas vizitës në ato burgje, 
KPT-ja gjeti si më poshtë:
“58. Me përjashtim të rasteve kur është aplikuar një përjashtim, të burgosurit e ndaluar 

nën regjimin e zakonshëm të burgjeve ishin të detyruar të punonin, zakonisht me 
orar të plotë, në një nga njëmbëdhjetë punishtet e burgut të Bochuzit (printim, 
pikturë, punime elektrike, zdrukthëtari, etj.), ose në një nga nëntë punishtet në 
burgun e Bostadelit (zdrukthëtari, metalurgji, etj.). Për të burgosurit mbi moshën 
65 vjeçare ishin i mundur realizimi i marrëveshjeve të veçanta (për shembull, 
mundësia për të punuar gjysmën e kohës në burgun e Bochuz). Megjithatë, disa 
të burgosur të moshuar me të cilët delegacioni u takua gjatë vizitës shprehën 
shqetësim të konsiderueshëm ndaj kërkesave ligjore për të punuar përtej moshës 
së pensionit të lejuar për personat jashtë burgut, ose atyre me të drejtë lëvizje të 
kufizuar. KPT, në këtë drejtim dëshiron të marrë komente nga autoritetet zvicerane 
“ [theksim në origjinal].

20. Në përgjigjen e tij të datës 10 Tetor 2012, Këshilli Federal Zviceran deklaroi si më poshtë:
“Në përputhje me Nenin 81 të Kodit Penal zviceran (CP, RS 311.0), të burgosurve 

u kërkohet të punojnë. Kërkesa për punë është ruajtur në Kodin Penal pas rishikimit të 
dispozitave të përgjithshme, të cilat kanë hyrë në fuqi më 1 Janar 2007, pasi është një 
mjet i përshtatshëm dhe i nevojshëm që u mundëson të burgosurve të ruajnë aftësitë 
e tyre personale dhe profesionale. Gjithashtu është e domosdoshme për mbajtjen e 
rregullit dhe sigurimin e menaxhimit financiar të burgjeve.

Kërkesa për punë ka të bëjë me të gjithë të burgosurit pavarësisht nga mosha. Është 
e panevojshme të thuhet se ajo vlen vetëm për ata të burgosur që aktualisht janë në 
gjendje të punojnë. Puna duhet të përputhet sa më shumë që është e mundur me aftësitë, 
kualifikimet dhe interesat e të burgosurit në fjalë (Neni 81 § 1 i Kodit Penal). Puna, e cila 
sipas Nenit 83 të Kodit Penal gjithashtu krijon të drejtën e pagesës, duhet të nënkuptojë 
jo vetëm punësim fitimprurës në kuptimin e ngushtë, por edhe për shembull, kujdesin 
e fëmijëve të vetë të burgosurve (brenda ose jashtë burgut) . Për më tepër, pjesëmarrja 
në kurset e kualifikimit dhe kualifikimit të mëtejshëm konsiderohet si punë dhe paguhet 
sipas Nenit 83 § 3 të Kodit Penal.

Sipas Nenit 75 § 1 të Kodit Penal, ekzekutimi i dënimit me kusht duhet të 
korrespondojë sa më shumë është e mundur me kushtet e jetës normale. Në lidhje me 
të burgosurit që kanë arritur moshën e daljes në pension, zgjidhjet janë hartuar rast pas 
rasti, sipas dispozitave të lartpërmendura.

Kërkesa për të punuar nuk zbatohet për të gjithë të burgosurit në një masë të 
barabartë, por duhet të përshtatet, në varësi të rrethanave, aftësive të të burgosurve 
dhe në veçanti përshtatshmërisë së tyre për punë dhe gjendjes shëndetësore. Personave 
me vështirësi fizike u jepen vetëm punë të lehta, zakonisht në baza të reduktuara. Të 
burgosurit të cilët kanë një certifikatë mjekësore që deklaron se janë të papërshtatshëm 
për punë përjashtohen nga detyrimi për të punuar. Është e ditur çështja e numrit në 
rritje të të burgosurve në moshë pensioni, megjithëse numri është ende shumë i vogël. 
Në vitin 2012 u hap një vend i posaçëm për të burgosurit në pension në burgun e ri të 
Lenzburgut Qendror. Zyra e Përmbarimit Gjyqësor e Kantonit të Zvicrës ka ngritur një 
projekt të veçantë që merret me këtë çështje.”
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C.  Legjislacioni ndërkombëtar

21. Dispozitat përkatëse të Konventës nr. 29 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ONP) 
të datës 28 Qershor 1930, në të cilën Zvicra është palë, parashikojnë si vijon:

Neni 1
“1.  Çdo anëtar i Organizatës Ndërkombëtare të Punës i cili ratifikon këtë Konventë 

detyrohet të luftojë punën me dhunë ose të detyruar në të gjitha format e saj për një 
periudhë sa më të shkurtër kohe.

...”
Neni 2

“1.  Për qëllime të Konventës termi “me dhunë ose e detyruar” do të nënkuptojë çdo 
lloj pune apo shërbimi i cili bëhet nga çdo person në formë të një dënimi apo për të 
cilin personi në fjalë nuk e ka ofruar veten vullnetarisht.

2.  Megjithatë, për qëllime të kësaj Konvente, termi punë “me dhunë ose e detyruar” 
nuk do të përfshijë:

 …
(c)  çdo punë apo shërbim të diktuar si pasojë e dënimit nga gjyqi, duke siguruar 

se një punë e tillë do të zbatohet nën mbikëqyrje dhe kontroll të autoriteteve 
publike dhe për të cilën personi nuk është vënë në dispozicion të personave, 
ose kompanive private.

...”
22.  Rregullat Evropiane të Burgjeve janë rekomandime të Komitetit të Ministrave për 

shtetet anëtare të Këshillit të Evropës në lidhje me standardet minimale që duhet të 
zbatohen në burgje. Shtetet inkurajohen që të udhëhiqen nga këto rregulla, për sa i përket 
legjislacionit dhe politikave, si dhe të sigurojnë shpërndarjen e gjerë të Rregullave te 
autoritetet e tyre gjyqësore, si dhe në personelin e burgut dhe te të burgosurit. Ato u 
miratuan nga Komiteti i Ministrave më 12 Shkurt 1987. 

23. Më 11 Janar 2006, Komiteti i Ministrave miratoi një version të ri të Rregullave Evropiane 
të Burgjeve (Rekomandimi Rec (2006) 2- “Rregullat e 2006”), duke vënë në dukje se 
Rregullat e vitit 1987 duhej të rishikoheshin dhe përditësoheshin në mënyrë substanciale 
që të pasqyronin zhvillimet në politikën penale, praktikat e dënimit dhe menaxhimin e 
përgjithshëm të burgjeve në Evropë. 
Pjesa I e Rregullave të 2006 përmban në vijim parimet themelore:

Parimet themelore
“1.  Të gjithë personat e privuar nga liria do të trajtohen në respekt të të drejtave të tyre 

njerëzore.
2. Personat e privuar nga liria gëzojnë të gjitha të drejtat që nuk u janë privuar në 

mënyrë të ligjshme nga vendimi që i dënon ata, ose i vendos në dënim me kusht.
3.  Kufizimet e vendosura mbi personat e privuar nga liria duhet të jenë në minimumin 

e nevojshëm dhe në proporcion me qëllimin e ligjshëm për të cilin ato janë vendosur.
4.  Kushtet e burgjeve që shkelin të drejtat e njeriut të të burgosurve nuk justifikohen 

nga mungesa e burimeve.
5.  Jeta në burg duhet të përafrojë sa më shumë që të jetë e mundur me aspektet pozitive 

të jetës në komunitet.
6.  Të gjitha paraburgimet duhet të menaxhohen në mënyrë që të lehtësojnë ri 

integrimin në shoqërinë e lirë të personave të privuar nga liria.
7. Inkurajohet bashkëpunimi me shërbimet sociale jashtë dhe për aq sa është e mundur 

përfshirja e shoqërisë civile në jetën e burgut.
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8.  Stafi i burgjeve kryen një shërbim të rëndësishëm publik dhe rekrutimi, trajnimi 
dhe kushtet e punës duhet t’u mundësojnë atyre mbajtjen e standardeve të larta në 
kujdesin e të burgosurve.

9.  Të gjitha burgjet i nënshtrohen inspektimit të rregullt qeveritar dhe monitorimit të 
pavarur.

...”
24.  Komentari mbi Rregullat e 2006 bën të qartë se, në përputhje me parimin themelor 2 

(Rregulli 2), humbja e lirisë nuk duhet të çojë në supozimin se të burgosurit automatikisht 
humbasin të drejtat e tyre politike, civile, sociale, ekonomike dhe kulturore, si dhe që 
kufizimet duhet të jenë sa më pak të jetë e mundur. Çdo kufizim i mëtejshëm duhet 
të përcaktohet me ligj dhe duhet të vendoset vetëm kur është thelbësor për ruajtjen 
e rregullit dhe sigurisë në burg. Kufizimet e vendosura nuk duhet të shmangen nga 
Rregullat 2006.

25.  Komentari specifikon se Rregulli 5 thekson aspektet pozitive të “normalizimit”. Ai 
shton se, ndërsa jeta në burg nuk mund të jetë kurrë e njëjtë me jetën në një shoqëri 
të lirë, duhet të ndërmerren hapa aktivë për t’i sjellë kushtet në burg sa më afër jetesës 
normale dhe për të siguruar që ky normalizim nuk çon në kushte çnjerëzore në burg. 

26.  Rregulla 26 ka të bëjë me punën e të burgosurve në përgjithësi:
Puna

“26.1 Puna në burg duhet të trajtohet si një element pozitiv i regjimit të burgjeve dhe nuk 
duhet të përdoret kurrë si ndëshkim. 

26.2 Autoritetet e burgjeve duhet të përpiqen të sigurojnë punë të mjaftueshme të një 
natyre të dobishme. 

26.3 Për aq sa është e mundur, puna e ofruar duhet të jetë e tillë që të ruajë ose rrisë 
aftësinë e të burgosurve për të fituar jetesën pas lirimit. 

26.4 Në përputhje me Rregullën 13 nuk duhet të ketë diskriminim me bazë gjinie në 
llojin e punës së ofruar. 

26.5 Puna që përfshin trajnimin profesional do të sigurohet për të burgosurit që janë në 
gjendje të përfitojnë nga kjo dhe veçanërisht për të burgosurit e rinj. 

26.6 Të burgosurit mund të zgjedhin llojin e punësimit në të cilin dëshirojnë të marrin 
pjesë, brenda kufijve të asaj që është në dispozicion, zgjedhjes së duhur profesionale 
dhe kërkesave të rendit dhe disiplinës së duhur.

26.7 Organizimi dhe metodat e punës në institucione duhet t’i ngjajnë sa më shumë 
që të jetë e mundur atyre të një pune të ngjashme në komunitet, në mënyrë që të 
përgatiten të burgosurit për kushtet e jetës normale profesionale.

26.8 Ndonëse kërkimi i përfitimit financiar nga industritë, në institucione mund të jetë 
i vlefshëm për ngritjen e standardeve dhe përmirësimin e cilësisë dhe rëndësisë së 
trajnimit, interesat e të burgosurve nuk duhet të jenë në varësi të këtij qëllimi.

26.9 Puna për të burgosurit duhet të sigurohet nga autoritetet e burgut, qoftë nga vetë 
ata, ose në bashkëpunim me kontraktorë privatë, brenda ose jashtë burgut.

26.10 Në të gjitha rastet duhet të ketë shpërblim të barabartë të punës së të burgosurve.
26.11 Të burgosurit do të lejohen të shpenzojnë të paktën një pjesë të të ardhurave të tyre 

për sende të miratuara për përdorimin e tyre personal dhe të ndajnë një pjesë të të 
ardhurave me familjet e tyre.

26.12 Të burgosurit mund të inkurajohen të ruajnë një pjesë të fitimeve të tyre, të 
cilat duhet t’u dorëzohen atyre pas lirimit, ose të përdoren për qëllime të tjera të 
miratuara.

26.13 Masat paraprake për shëndetin dhe sigurinë për të burgosurit duhet t’i mbrojnë 
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ata në mënyrë të përshtatshme dhe nuk duhet të jenë më pak rigoroze se ato që 
zbatohen për punëtorët jashtë burgut.

26.14 Do të merren masa për të dëmshpërblyer të burgosurit nga dëmtimet në punë, 
duke përfshirë sëmundjet profesionale, me kushte jo më pak të favorshme sesa ato 
të parashikuara nga ligji kombëtar për punëtorët jashtë. 

26.15 Orari maksimal i përditshëm dhe javor i punës së të burgosurve duhet të caktohet 
në përputhje me rregullat vendore, ose me ato të përgjithshme që rregullojnë 
punësimin e punëtorëve të lirë. 

26.16 Të burgosurit duhet të kenë së paku një ditë pushimi në javë dhe kohë të 
mjaftueshme për edukim dhe aktivitete të tjera. 

26.17 Për aq sa është e mundur, të burgosurit që punojnë do të përfshihen në sistemet 
kombëtare të sigurimeve shoqërore. “

27. Rregulla 105 trajton më konkretisht punën e të burgosurve të dënuar: 
Puna e të burgosurve të dënuar

“105.1 Një program sistematik i punës do të përpiqet të kontribuojë në përmbushjen e 
objektivit të regjimit të të burgosurve të dënuar. 

105.2 Të burgosurve të dënuar të cilët nuk kanë arritur moshën normale të pensionit 
mund t’u kërkohet të punojnë, duke iu nënshtruar përshtatjes së tyre fizike dhe 
mendore, sikurse përcaktohet nga mjeku që i ndjek. 

105.3 Nëse të burgosurve të dënuar u kërkohet të punojnë, kushtet e punës duhet të jenë 
në përputhje me standardet dhe kontrollet që zbatohen për komunitetin e jashtëm.

... “
28. Komentari thekson se Rregulla 105 pasqyron rolin e rëndësishëm që luan puna në 

regjimin e të burgosurve të dënuar dhe thekson se në asnjë rrethanë nuk duhet të jetë një 
formë dënimi shtesë. Për më tepër, Rregulla 105 duhet të lexohet në lidhje me Rregullën 
26 që përcakton rregullat e përgjithshme mbi punën dhe të gjitha masat mbrojtëse të 
parashikuara në Rregullën 26 zbatohen edhe për të burgosurit e dënuar. 

29. Më 22 Maj 2015, Komisioni i Kombeve të Bashkuara për Parandalimin e Krimit dhe 
Drejtësinë Penale, u mblodh në Vjenë dhe miratoi rishikime të shumta të Rregullave 
Minimale Standarde për Trajtimin e të Burgosurve, të cilat kishin qenë në fuqi për 
gjashtëdhjetë vjet (E/CN.15/2015/L.6/Rev.1). Amendamentet u miratuan nga Asambleja 
e Përgjithshme më 17 Dhjetor 2015. Rregullat 96 deri në 103 kanë të bëjnë me punën e 
të burgosurve. Pjesët përkatëse parashikojnë si më poshtë:

Rregulla 96
“1.  Të burgosurit e dënuar do të kenë mundësinë të punojnë dhe/ose të marrin pjesë 

aktivisht në rehabilitimin e tyre, duke iu nënshtruar një përcaktimi të gjendjes 
fizike dhe mendore nga një mjek ose një profesionist i kualifikuar shëndetësor.

2.  Për t’i mbajtur të burgosurit të punësuar në mënyrë aktive, në një ditë normale pune 
do të sigurohet punë e mjaftueshme dhe e një natyre të dobishme.”

Rregulla 97
“1.  Punët në burgje nuk duhet të jenë me natyrë “të mundimshme”.
2.  Të burgosurit nuk do të mbahen në skllavëri ose në robëri.
3.  Asnjë të burgosuri nuk do t’i kërkohet të punojë për përfitime personale ose private 

të stafit të burgut.”
Rregulla 98

“1.  Për aq sa është e mundur, puna e ofruar do të jetë e tillë që do të ruajë ose rrisë 
aftësinë e të burgosurve për të fituar një jetë të ndershme pas lirimit.

2.  Trajnimi profesional dhe trajtimi i dobishëm do të ofrohet për të burgosurit që janë 
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në gjendje të përfitojnë nga kjo dhe sidomos për të burgosurit e rinj.
3.  Brenda kufijve dhe në përshtatje me përzgjedhjen e duhur profesionale dhe me 

kërkesat institucionale të administratës dhe disiplinës, të burgosurit duhet të jenë 
në gjendje të zgjedhin llojin e punës që ata dëshirojnë të kryejnë.”

Rregulla 99
“1.  Organizimi dhe metodat e punës në burgje duhet të ngjajnë sa më shumë që të jetë e 

mundur me ato të një pune të ngjashme jashtë burgjeve, në mënyrë që të përgatisin 
të burgosurit për kushtet e jetës normale profesionale.

2.  Sidoqoftë, interesat e të burgosurve dhe të trajnimit të tyre profesional nuk duhet t’i 
nënshtrohen qëllimit të fitimit financiar nga një industri në burg.

... “

D.  Legjislacioni i krahasuar

30. Gjykata vlerësoi si të përshtatshme të kryente një studim krahasues të legjislacionit të 
miratuar nga njëzet e tetë shtete anëtare të Këshillit të Evropës në lidhje me kërkesën që 
të burgosurit të cilët kanë arritur moshën e pensionit të vazhdojnë punën.

31. Hulumtimi tregoi se në gjashtëmbëdhjetë nga shtetet anëtare të anketuara, të burgosurve 
të dënuar nuk u kërkohet të punojnë përtej moshës së pensionit (Azerbajxhani, Belgjika, 
Estonia, Finlanda, Gjermania, Hungaria, Italia, Letonia, Lituania, Moldavia, Portugalia, 
Federata Ruse, Sllovakia, Suedia, Mbretëria e Bashkuar dhe Ukraina).

Në trembëdhjetë prej këtyre vendeve, përjashtimi nga puna e detyruar për të 
burgosurit në moshë pensioni lind drejtpërdrejt nga legjislacioni në fuqi. Në tre vendet e 
mbetura (Finlanda, Italia dhe Portugalia), çështja trajtohet duke iu referuar dispozitave 
përkatëse të legjislacionit të punësimit. Me fjalë të tjera, detyrimi për të punuar pushon 
kur arrihet mosha e daljes në pension, në përputhje me Kodin e Punës.

32. Në 12 shtetet e tjera anëtare, çështja nuk është trajtuar shprehimisht në ligjin vendas 
(Austria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Irlanda, Luksemburgu, Polonia, 
Rumania, Serbia, Sllovenia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe Turqia). 
Rrjedhimisht, puna e detyrueshme për të burgosurit e dënuar që kanë arritur moshën 
e pensionit nuk është zyrtarisht e ndaluar. Megjithatë, shumica e këtyre vendeve 
parashikojnë përjashtime në praktikë nga kërkesa që të burgosurit të punojnë, veçanërisht 
mbi baza moshe dhe aftësie.

Në Bullgari, për shembull, të gjithë të burgosurit që arrijnë moshën e pensionit 
ekzaminohen nga një mjek që vlerëson përshtatshmërinë e tyre për punë. Marrëveshje të 
ngjashme zbatohen në Irlandë dhe në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë.

Në Slloveni nuk ka pengesë formale ligjore për të kërkuar që të burgosurit të 
punojnë përtej moshës së pensionit. Megjithatë, vendimi për të vazhduar t’i kërkohet 
një të burgosuri të punojë duhet të merret në bazë të një plani mbështetës individual për 
secilin, që duhet të marrë parasysh gjendjen e tij/saj personale.

LIGJI

I. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 4 § 2 TË KONVENTËS

33.  Kërkuesi pretendoi shkelje të së drejtës së tij për të mos iu kërkuar të kryejë punë 
me dhunë ose të detyruar. Më konkretisht, ai u ankua se ishte i detyruar të punonte 
gjatë vuajtjes së dënimit, pavarësisht se kishte arritur moshën e daljes në pension. Ai 
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mbështetej në Nenin 4 të Konventës, pjesët përkatëse të të cilit parashikojnë:
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;
...”

34. Qeveria e kundërshtoi këtë argument.

A.  Pranueshmëria

35.  Qeveria parashtroi se kërkuesi nuk i kishte ngritur ankesat që pretendonin shkelje të 
Nenit 4 të Konventës në Gjykatën Federale dhe për këtë arsye nuk kishte shteruar mjetet 
e brendshme ligjore. Kërkuesi e kundërshtoi këtë pohim. 

36. Gjykata vëren se nuk është e nevojshme për të drejtën e parashikuar nga Konventa të 
ketë qenë e mbështetur shprehimisht në procedurat e brendshme, me kusht që kërkesa të 
jetë ngritur “të paktën në thelb” (shih, ndër të tjera, Castells k. Spanjës, 23 prill 1992, § 
32, Seria A nr. 236, Ahmet Sadık k. Greqisë, 15 nëntor 1996, § 33, Raportet e gjykimeve 
dhe vendimeve 1996 V; dhe Azinas k. Qipros [GC], nr. 56679/00, §§ 40 -41, GjEDNj 
2004 III).

37.  Gjykata vëren se kërkuesi nuk i referohej shprehimisht Nenit 4 të Konventës në ankesën 
e tij drejtuar Gjykatës Federale më 15 Shkurt 2013. Megjithatë, ai i referohej dinjitetit 
njerëzor dhe lirisë personale brenda kuptimit të Neneve 7 dhe 10, përkatësisht të 
Kushtetutës Federale, të lexuara në lidhje me Nenin 81 të Kodit Penal, i cili rregullon 
punën e të burgosurve. Prandaj, Gjykata mendon se kërkuesi, të paktën në thelb, ka 
shteruar mjetet e brendshme ligjore në lidhje me thelbin e kërkesës së tij, sipas Nenit 4 
të Konventës. 

38.  Për më tepër, duhet të vërehet se Gjykata Federale, me propozimin e vet, e ri klasifikoi 
në njëfarë kuptimi ankesën e kërkuesit, duke iu referuar midis dispozitave të tjera, Nenit 
4 të Konventës. Prandaj, nuk mund të thuhet që kërkuesi nuk ka shteruar mjetet ligjore 
të brendshme në lidhje me ankesën sipas Nenit 4 (shih, mutatis mutandis, Verein gegen 
Tierfabriken Schweiz (VgT) k. Zvicrës (nr.2) [GC], nr. 32772/02, §§ 43-45, GjEDNj 
2009).

39.  Gjykata vëren se kjo kërkesë nuk është haptazi e pabazuar në kuptim të Nenit 35 § 3 (a) 
të Konventës. Më tej thekson se nuk është e papranueshme për asnjë arsye tjetër. Prandaj 
duhet shpallur e pranueshme.

B.  Meritat

1. Parashtrimet e palëve
(a)  Kërkuesi

40.  Kërkuesi parashtroi se ai rrezikoi të pësonte dënime të konsiderueshme disiplinore, nëse 
nuk i bindej kërkesës për të punuar. Ai i referohej në këtë drejtim vendimit të marrë 
nga autoriteti kompetent në burgun e Pöschwies më 29 Maj 2012, i cili e vendosi atë 
në një regjim më të rreptë burgu, ku ishte veçuar në qelinë e tij dhe i ishte konfiskuar 
televizori dhe kompjuteri për katërmbëdhjetë ditë, për shkak të refuzimit për të punuar 
(shih paragrafin 10 më lart).
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41. Në parashtrimet e kërkuesit, Rregullat Evropiane të Burgjeve (shih paragrafët 22 et 
seq. më sipër), pavarësisht nga natyra e tyre jo detyruese, pasqyrojnë një trend midis 
shteteve evropiane. Sipas rregullës 105.2, të burgosurve të dënuar të cilët nuk kishin 
arritur moshën normale të pensionit mund t’u kërkohej të punonin, me kusht që të 
merrej në konsideratë gjendja e tyre fizike dhe mendore. Kërkuesi pohonte se Neni 81 
i Kodit Penal (shih paragrafin 17 më lart), siç interpretohet nga Gjykata Federale, ishte 
në kundërshtim me atë rregull.

42.  Kërkuesi nuk e kontestoi faktin se puna në burg kishte për qëllim risocializimin e të 
burgosurve. Megjithatë, ky parim duhet të përshtatej me situatën e tij individuale si një 
i burgosur i cili kishte arritur moshën e daljes në pension. Duke pasur parasysh moshën 
e tij të madhe, ai nuk kishte pse të përshtatej me një profesion tjetër.

43.  Kërkuesi shtoi se sipas rregullës 3 të Rregullave Evropiane të Burgjeve (shih paragrafin 
23 më lart), kufizimet e vendosura për personat e privuar nga liria duhet të jenë në 
minimumin e nevojshëm dhe duhet të jenë në përpjesëtim me qëllimin e ligjshëm për 
të cilin janë vendosur; kjo e parashikuar gjithashtu nga Neni 74 i Kodit Penal (shih 
paragrafin 17 më lart). Në rastin e tij, kërkesa për të vazhduar punën përtej moshës 
së daljes në pension nuk do të kontribuonte në risocializimin, ose parandalimin e 
përkeqësimit mendor dhe fizik, apo në përmbushjen e detyrës së autoriteteve për të 
mbështetur të burgosurit, sikurse referohet nga Gjykata Federale.

44.  Kërkuesi pranoi se të burgosurit kishin nevojë për një organizim të caktuar në jetën e 
tyre të përditshme, megjithatë ai nuk u pajtua me autoritetet se kjo duhej të arrihej duke 
u kërkuar të burgosurve të punonin, të paktën jo nëse ata kishin arritur moshën e daljes 
në pension. Duheshin gjetur mënyra të tjera për mbajtjen e të burgosurve të angazhuar.

45.  Kërkuesi iu referua rregullës 5 të Rregullave Evropiane të Burgjeve, sipas të cilave jeta 
në burg duhet të përafrohet sa më afër aspekteve pozitive të jetës në komunitet. Sipas 
tij, rrjedhim logjik i kësaj rregulle ishte Neni 75 i Kodit Penal (shih paragrafin 17 më 
lart), i cili parashikonte se ndalimi duhet t’i korrespondojë sa më shumë kushteve të 
jetës normale. Ai vijonte se kushtet e ndalimit duhet të pasqyrojnë gjendjen aktuale 
dhe tendencat e shoqërisë bashkëkohore. Sipas pikëpamjes së aplikantit, kërkesa që të 
burgosurit të punojnë përtej moshës së pensionit ishte e papërputhshme me këtë parim.

46.  Kërkuesi shtoi se ai kishte kontribuar në skemën e sigurimeve të pensionit, ndërsa ishte 
në burgun e Pöschwies. Nëse atij i kërkohej të punonte edhe pas arritjes së moshës së 
pensionit, nuk kishte garanci se një ditë do të ishte në gjendje të korrte përfitimet e atij 
sigurimi. Detyrimi për të kontribuar në skemën e sigurimeve të pensionit do të binte në 
konflikt me kërkesën për të vazhduar punën përtej moshës së pensionit.

47.  Kërkuesi, gjithashtu mori në konsideratë vëzhgimet e detajuara të Qeverisë për situatën, 
për sa i përket ligjit të punësimit në pesë burgjet e përshkruara si “përfaqësuese” (shih 
paragrafët 55 et seq. më poshtë). Megjithatë, ai vuri në dukje se vazhdimisht kishte 
kërkuar përjashtim të plotë nga puna e detyrueshme. Pyetja në lidhje me këtë situatë nuk 
ishte nëse kushtet e punës ishin të përshtatshme, por në radhë të parë, nëse atij mund t’i 
kërkohej të punonte ose jo.

48. Kërkuesi nuk e kontestoi faktin që ligji parashikonte përjashtimin nga puna e detyrueshme 
kur i burgosuri në fjalë nuk ishte më i aftë fizikisht apo mendërisht të kryente detyrat 
e përshkruara. Megjithatë, ligji nuk përmbante asnjë parashikim që të burgosurit të 
përjashtoheshin nga detyrimi në bazë të moshës. Argumenti i Qeverisë së paditur se 
puna në burg nuk ishte në asnjë mënyrë e krahasueshme me punën jashtë burgut për 
shkak të thjeshtësisë së saj dhe përpjekjes minimale fizike që kërkonte, nuk mund të 
fshehte faktin se ajo përbënte punë ose shërbime të cilat u kërkoheshin personave t’i 
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kryenin nëse ata dëshironin të shmangnin dënimet, dhe të cilat nuk ishin vullnetare. 
Sipas pikëpamjes së kërkuesit, situata binte në kuadër të Nenit 2 të Konventës nr. 29 të 
ONP (shih paragrafin 21 më lart).

49.  Për sa i përket argumentit të Qeverisë se aktivitetet e ofruara ndaj kërkuesit nuk ishin 
të krahasueshme me punën e zakonshme, por me aktivitetet e ofruara në klinikat 
psikiatrike ose qendrat e strehimit dhe punës për personat me vështirësi fizike dhe 
mendore, kërkuesi pohoi se ai nuk kishte nevojë për qendra pune të tilla.

50.  Sipas Nenit 4 të Konventës, është së pari nocioni i dinjitetit njerëzor ai që përcakton nëse 
një grup i caktuar detyrash duhet të konsiderohet si punë me dhunë ose e detyruar. Neni 
74 i Kodit Penal i referohet dy parimeve kryesore lidhur me ekzekutimin e dënimeve, 
konkretisht dinjitetit dhe proporcionalitetit (shih paragrafin 17 më lart). Për më tepër, 
të gjitha vendet e qytetëruara perëndimore pranuan se ishte çnjerëzore të detyroje të 
punonin personat e moshuar, të sëmurë ose në prag vdekje. Kjo ishte arsyeja pse të 
gjitha ato vende kishin mekanizma dhe rregullime sociale për të garantuar përballimin 
financiar të njerëzve të moshuar.

51.  Për të gjitha këto arsye, kërkuesi arriti në përfundimin se kërkesa që të burgosurit të 
punojnë përtej moshës së pensionit shkelte dinjitetin njerëzor. Prandaj, puna që iu 
kërkua të kryente binte në kategorinë e punës me dhunë ose të detyruar brenda kuptimit 
të Nenit 4 të Konventës dhe për këtë arsye kishte pasur shkelje të kësaj dispozite.
(b)  Qeveria

52.  Qeveria pohoi që në fillim të procedurave se kërkesa që të burgosurit të punonin ishte 
bazuar në Nenet 81 § 1 dhe 90 § 3 të Kodit Penal dhe në Nenin 103 të Urdhrit të 6 
dhjetorit 2006, të lëshuar nga kantoni i Zyrihut lidhur me ekzekutimin e dënimeve (shih 
paragrafët 17-18 më lart).

53.  Qeveria vuri në dukje njoftimin e lëshuar nga Këshilli Federal në vitin 1998 në lidhje me 
Nenin 75 të Kodit Penal (shih paragrafin 17 më lart), sipas të cilit:

“Zhvillimi i aftësive shoqërore të të burgosurve dhe në veçanti aftësia e tyre për të 
jetuar në një mënyrë që i bindet ligjit është qëllimi parësor i ekzekutimit të dënimeve. 
Nga kjo mund të thuhet se detyra e autoriteteve përgjegjëse për ekzekutimin përbëhet 
kryesisht nga vendosja e programeve të socializimit. I njëjti paragraf thekson nevojën për 
të siguruar kushte jetësore që janë sa më pranë jetës normale, për të siguruar mbështetje, 
për të zvogëluar ndikimin negativ të paraburgimit dhe për të mbrojtur komunitetin... 
“(Feuille fédérale [FF - Gazeta Federale] 199 1787, 1917).

Sipas të njëjtit njoftim, Neni 90 § 3 i Kodit Penal e ka kualifikuar kërkesën për të 
punuar sipas Nenit 81 të Kodit. Ndërkohë që disa individë që i nënshtrohen masave të 
dënimit me kusht ishin tërësisht të papërshtatshëm për punë, ata që ishin të aftë, si në 
rastin e të rinjve, puna jo vetëm që ishte e lejueshme, por edhe e domosdoshme.

54.  Duke iu referuar vendimit të Gjykatës Federale në rastin në fjalë, Qeveria theksoi se me 
rritjen e moshës së të burgosurve i jepet rëndësi më të madhe detyrimit për t’iu dhënë 
atyre mbështetjen e nevojshme (parimi i  mbështetjes së nevojshme) dhe zvogëlimit të 
ndikimit negativ të ndalimit (parimi i dëmit më të vogël të mundshëm). Parimi i parë ka 
të bëjë me sigurimin e mbështetjes së nevojshme për të burgosurit, në lidhje me nevojat 
e tyre shëndetësore, sociale, fetare, financiare dhe ligjore. I dyti sugjeron që autoritetet 
përgjegjëse për ekzekutimin e dënimeve duhet të marrin të gjitha hapat e nevojshëm për 
të kompensuar dhe zvogëluar efektet e dëmshme të ndalimit dhe ndikimin e tyre negativ 
në personalitetin dhe aftësitë sociale të të burgosurit.

55. Qeveria deklaroi se pasqyrimi i praktikës në paragrafët në vijim është bazuar në 
informacionin e marrë nga pesë institucione ndalimi (Pöschwies, Lenzburg, Bostadel, 
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Bochuz dhe Hindelbank). Këto janë konsideruar si përfaqësuese, sepse në to strehohen të 
burgosurit e moshës mbi 65 vjeç dhe të burgosurit që vuajnë dënime të gjata të burgimit 
me kusht. Praktika sipas së cilës të burgosurit mbi 65 vjeç duhet të kryejnë punë të 
detyruar zbatohej në të pesta këto institucione, të cilat e konsideronin të dobishme dhe 
të përshtatshme, për sa kohë që kërkesa për punë mbi këta të moshuar kishte një efekt 
pozitiv nga pikëpamja psikologjike dhe sociale.

56.  Ashtu si Gjykata Federale, Qeveria theksoi se puna e kryer në kontekstin e ekzekutimit 
të dënimeve dhe masave të ndalimit nuk i korrespondonte punës në tregun e zakonshëm 
të punës, por më tepër punës në një sistem të mbyllur. Puna që të burgosurve mbi 65 vjeç 
u kërkohej të kryenin në këtë sistem të mbyllur kishte tre karakteristika kryesore. Së 
pari, pesë institucionet e mbyllura në fjalë u përpoqën të krijojnë programe individuale 
për të burgosurit e moshës mbi 65 vjeç, për të gjetur aktivitete të përshtatshme që 
përputhen me aftësitë e tyre. Së dyti, puna e kryer nga këta të burgosur zakonisht kishte 
pak të përbashkëta me punën e zakonshme të kryer nga punonjësit jashtë burgut, ose 
nga të burgosurit që nuk kishin arritur moshën e pensionit. Së treti, qëllimi i saj ishte 
të organizohej jeta e përditshme dhe të mbahej një nivel i përshtatshëm aktiviteti. Me 
fjalë të tjera, kërkesa për të punuar për të burgosurit mbi 65 vjeç ishte projektuar për 
t’u mundësuar atyre të mbeteshin sa më autonomë të jetë e mundur dhe për të ruajtur 
aftësitë e tyre konjitive, intelektuale dhe motorike.

57.  Burgu i Pöschwies aktualisht strehonte gjashtë të burgosur, të cilët kishin arritur moshën 
e daljes në pension, duke përfshirë edhe kërkuesin. Pesë prej tyre, duke përfshirë 
kërkuesin, ishin në njësinë e “të burgosurve të varur dhe në pension” (Abteilung für 
Sucht und Pensionäre). Aktivitetet e të burgosurve u përshtateshin aftësive të tyre fizike 
dhe mendore, pavarësisht nga natyra dhe kohëzgjatja e dënimit. Për shkak të thjeshtësisë 
së tyre dhe përpjekjes minimale fizike që ato kërkonin, aktivitetet e ofruara në atë njësi 
nuk mund të krahasoheshin me punën e kryer në punishtet e tjera të burgjeve, por 
më shumë ngjasonin me aktivitetet që ofrohen në klinikat psikiatrike ose punishtet e 
strehimit të personave me vështirësi fizike ose mendore.

58.  Gjithashtu, mjeku i burgut të Pöschwies lëshoi një certifikatë për të gjithë të burgosurit 
mbi 65 vjeç me aftësi të kufizuara, duke theksuar se niveli i aftësisë për punë duhet ulur 
për të pasqyruar gjendjen e tyre individuale. Kur një ulje e orëve të punës është dhënë 
për arsye mjekësore, personat në fjalë nuk pësojnë ndonjë ulje të të ardhurave. 

59.  Sa i përket rastit specifik të kërkuesit, ky i fundit nuk kishte pretenduar në Gjykatë 
se puna që i ishte kërkuar të kryente tejkalonte aftësitë e tij. Për më tepër, puna ishte 
krejtësisht e përshtatshme për moshën e tij. Që nga mosha e daljes në pension, kërkuesi 
ishte vendosur në njësinë e “të burgosurve të varur dhe në pension” të burgut Pöschwies, 
përveç periudhës prej 4 Korrikut 2012 deri më 17 Korrik 2013, kur ai ishte mbajtur në 
njësinë e “integrimit”.

60.  Njësisë në cilën bënte pjesë kërkuesi u kërkohej të kryente detyra nën mbikëqyrje dhe 
me asistencë. Kërkuesi kishte një certifikatë mjekësore ku thuhej se shkalla e tij e aftësisë 
për punë ishte 50%; në përputhje me rrethanat atij iu kërkua të punonte në një mesatare 
prej tre orësh në ditë. Prandaj, koha e tij e punës javore totale llogaritej në 18 orë dhe 
20 minuta. Kërkuesit iu kërkua të merrte pjesë vetëm në aktivitete të mbikëqyrura, të 
tilla si ngjyrosja e mandalave, pastrimi i qelisë së tij ose bërja e skulpturave nga druri 
i nxjerrë në breg; punë që u projektuan vetëm për të stabilizuar gjendjen aktuale dhe 
për të organizuar në mënyrë të vazhdueshme jetën e tij të përditshme. Për më tepër, 
kërkuesi pasditeve kishte marrë pjesë në mënyrë vullnetare në kryerjen e detyra shtesë, 
megjithëse nuk ishte i detyruar të merrte pjesë në aktivitetet e pasdites.
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61. Prandaj, Qeveria arriti në përfundimin se puna që kërkuesi duhej të kryente ishte 
e përshtatshme për moshën e tij dhe se kërkesa për punë ishte proporcionale. Duke 
përsëritur arsyetimin e Gjykatës Federale (shih paragrafin 14 më lart), ata pohuan se 
një punë vullnetare nuk do të arrinte objektivat e dëshiruara. Për pasojë, puna që i ishte 
kërkuar të kryente binte brenda objektit të Nenit 4 § 3 (a) të Konventës dhe nuk përbënte 
punë me dhunë ose të detyruar në kuptim të Nenit 4 § 2 të Konventës. Prandaj, sipas 
pretendimeve të Qeverisë, ankesa për shkelje të Nenit 4 ishte qartazi e pabazuar.
2.  Vlerësimi i Gjykatës
(a)  Parimet e përgjithshme dhe përmbledhja e jurisprudencës përkatëse

62.  Gjykata rithekson që Neni 4 mishëron një nga vlerat themelore të shoqërive demokratike. 
Ndryshe nga shumica e klauzolave substanciale të Konventës dhe të Protokolleve nr. 1 
dhe 4, Neni 4 § 1 nuk parashikon përjashtime dhe sipas Nenit 15 § 2 nuk lejohet asnjë 
derogim prej tij, edhe në rastet e një emergjence publike që kërcënon mbijetesën e shtetit 
(shih Siliadin k. Francës, nr. 73316/01, § 112, GjEDNj 2005 VII, dhe Rantsev k.Qipros 
dhe Rusisë, nr. 25965/04, § 283, GjEDNj 2010).

63.  Neni 4 § 2 i Konventës ndalon “punën me dhunë ose të detyruar”. Në interpretimin e 
kësaj dispozite, Gjykata, në rastet e mëparshme, ka marrë në konsideratë Konventat 
përkatëse të ONP, të cilat janë të detyrueshme për pothuajse të gjitha shtetet anëtare të 
Këshillit të Evropës, përfshirë Zvicrën, dhe sidomos Konventën e Punës së Detyruar të 
vitit 1930 (nr. 29) (shih Van der Mussele k. Belgjikës, 23 nëntor 1983, § 32, Seria A nr. 
70, dhe Siliadin, cituar më lart, § 115).

64.  Në ato raste, Gjykata ka theksuar se ekzistonte një ngjashmëri e habitshme, e cila 
nuk ishte e rastësishme, ndërmjet paragrafit 3 të Nenit 4 të Konventës Evropiane dhe 
paragrafit 2 të Nenit 2 të Konventës nr. 29 të ONP. Paragrafi 1 i dispozitës së fundit të 
lartpërmendur, parashikon se për qëllimet e Konventës nr. 29, termi “punë me dhunë ose 
e detyruar” nënkupton “çdo lloj pune apo shërbimi i cili bëhet nga çdo person në formë 
të një dënimi apo për të cilin personi në fjalë nuk e ka ofruar veten vullnetarisht” (shih 
Siliadin, cituar më lart, § 116 ). Gjykata e konsideroi këtë përkufizim si pika fillestare 
për interpretimin e Nenit 4 të Konventës, por theksoi se nuk duhet shkëputur vëmendja 
nga karakteristikat e veçanta të Konventës, ose nga fakti se ajo ishte një instrument 
i gjallë që duhet lexuar “në dritën e nocioneve që mbizotërojnë aktualisht në shtetet 
demokratike “(shih Van der Mussele, cituar më lart, § 32).

65.  Gjykata, gjithashtu thekson strukturën specifike të Nenit 4. Paragrafi 3 nuk ka për 
qëllim të “kufizojë” ushtrimin e së drejtës së garantuar nga paragrafi 2, por të “caktojë 
kufijtë” për përmbajtjen e kësaj të drejte, pasi ajo formon një nocion të plotë së bashku 
me paragrafin 2 dhe tregon se çfarë nuk duhet të përfshijë termi “punë me dhunë ose 
e detyruar”. Duke qenë kështu, paragrafi 3 shërben si ndihmës për interpretimin e 
paragrafit 2. Katër nën paragrafët e paragrafit 3, pavarësisht nga larmia e tyre bazohen 
në idenë e udhëheqjes nga interesi i përgjithshëm, solidariteti shoqëror dhe asaj që është 
normale në rrjedhën e zakonshme të punëve (shih Van der Mussele, cituar më lart, § 38, 
shih gjithashtu Karlheinz Schmidt k. Gjermanisë, 18 korrik 1994, § 22, Seria A nr. 291 
B dhe Zarb Adami k. Maltës, nr. 17209/02, § 44, GjEDNj 2006 VIII).

66. Jurisprudenca e Gjykatës në lidhje me punën në burgje është mjaft e rrallë. Në një 
nga vendimet e saj të hershme, Gjykata duhej të vlerësonte punën që duhej të kryente 
një i burgosuri recidivist dhe lirimin e tij, i cili kushtëzohej nga kryerja e një sasie të 
caktuar shërbimesh. Duke pranuar se puna në fjalë ishte e detyrueshme, Gjykata nuk 
gjeti asnjë shkelje të Nenit 4 të Konventës, me arsyetimin se kërkesat e Nenit 4 § 3 (a) 
ishin plotësuar. Sipas pikëpamjes së Gjykatës, puna e kërkuar nuk kishte shkuar përtej 
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asaj që ishte “e zakonshme” në këtë kontekst, pasi ajo ishte e llogaritur për të ndihmuar 
kërkuesin në ri integrimin në shoqëri dhe kishte si bazë ligjore dispozita që kishin të 
barasvlershmet e tyre në disa shtete të tjera anëtare të Këshillit të Evropës (shih Van 
Droogenbroeck k. Belgjikës, 24 qershor 1982, § 59, Seria A nr.50, në lidhje me De 
Wilde, Ooms dhe Versyp k. Belgjikës, 18 qershor 1971, §§ 89 90, Seria A nr. 12).

67.  Në rastin e Stummer k. Austrisë ([GC], nr. 37452/02, §§ 132 et seq., GjEDNj 2011), 
Dhoma e Madhe gjeti se nuk kishte konsensus të mjaftueshëm për çështjen e lidhjes 
së të burgosurve të punësuar me sistemin e pensioneve të pleqërisë, në mënyrë që të 
krijohej kështu një detyrim sipas Nenit 4 të Konventës. Rrjedhimisht, puna e detyruar 
e kryer nga kërkuesi si i burgosur pa qenë e lidhur me sistemin e pensionit të pleqërisë 
duhej të konsiderohej si “punë që kërkohet të bëhet në rrjedhën normale të ndalimit” në 
kuptim të Nenit 4 § 3 (a ) të Konventës.
(b)  Aplikimi i parimeve të mësipërme

68.  Kjo është hera e parë që Gjykata duhet të trajtojë çështjen e kërkesës që një i burgosur 
të punojë pas arritjes së moshës së pensionit.

69.  Gjykata duhet të përcaktojë nëse çështja në fjalë përfshin “punën me dhunë ose të 
detyruar” në kundërshtim me Nenin 4 të Konventës. Ajo vë në dukje se kërkuesit iu 
kërkua të punonte në bazë të Nenit 81 § 1 të Kodit Penal. Refuzimi për të kryer punën 
që i ishte caktuar përbënte shkelje, për të cilën ai do të duhej të përballonte pasojat, 
sikurse provohet me vendimin e datës 29 Maj 2012, të autoritetit kompetent të burgut 
të Pöschwies, i cili e vendoste kërkuesin në një regjim më të rreptë ndalimi dhe i 
konfiskonte televizorin dhe kompjuterin për katërmbëdhjetë ditë, për shkak të refuzimit 
të tij për të punuar (shih paragrafin 10 më lart). Megjithëse ky vendim u revokua më 
vonë, Gjykata pranon se dënimi i dhënë ndaj kërkuesit duket mjaft i ashpër.

70.  Në çdo rast, duke marrë si pikë fillestare për interpretimin e Nenit 4 § 2 të Konventës 
përkufizimin e punës me dhunë ose të detyruar të dhënë në Nenin 2 § 1 të Konventës 
nr. 29 të ONP (shih Van der Mussele, cituar më lart , §§ 32-34 dhe Stummer, cituar më 
lart, § 125), Gjykata nuk ka dyshim se kërkuesi po kryente punë “nën kërcënimin e një 
dënimi dhe për të cilin ai nuk e kishte ofruar veten vullnetarisht”.

71.  Ndërkohë që palët duket se janë dakord në këtë pikë, ato nuk pajtohen nëse puna e kryer 
nga kërkuesi mbulohet nga Neni 4 § 3 (a) i Konventës, i cili përjashton nga termi punë 
me dhunë ose e detyruar “çdo lloj pune që i kërkohet të kryejë zakonisht një personi të 
ndaluar në kushtet e parashikuara nga Neni 5 i kësaj Konvente”.

72.  Gjykata vëren që në fillim se formulimi i Konventës nuk ka ndonjë tregues në lidhje 
me çështjen e kërkesës për punë për të burgosurit që kanë arritur moshën e daljes në 
pension. Megjithatë, Gjykata mendon se çështja e zbatueshmërisë së Nenit 4 § 3 (a) të 
Konventës në situata të tilla duhet të shqyrtohet në dritën e qëllimit të punës së kërkuar, 
natyrës, shtrirjes së saj dhe mënyrës sipas së cilës ajo duhet të kryhet.

73.  Për sa i përket qëllimit të punës së dhënë, Gjykata pranon argumentin e Qeverisë se 
kërkesa që të burgosurit të vazhdojnë të punojnë edhe pas moshës së daljes në pension 
është pjesë e përpjekjeve për të zvogëluar ndikimin e dëmshëm të ndalimit. Ajo 
pranon se puna e përshtatshme dhe e arsyeshme mund të ndihmojë në organizimin e 
jetës së përditshme dhe në ruajtjen e një niveli të duhur aktiviteti, qëllime të cilat janë 
të rëndësishme për mirëqenien e të burgosurve afatgjatë. Në lidhje me këtë, Gjykata 
mendon se autoritetet vendase kanë ofruar arsye të mjaftueshme për të vërtetuar 
dallimin ndërmjet punës së kryer gjatë ekzekutimit të masës ose dënimit me kusht, i 
cili i korrespondon një sistemi të mbyllur dhe punës së kryer jashtë burgut nën kushtet e 
tregut të lirë.
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74.  Në lidhje me natyrën e punës së kryer nga të burgosurit që kanë arritur moshën e daljes 
në pension është e qartë nga vëzhgimet e bëra nga Këshilli Federal më 10 Tetor 2012, 
në përgjigje të raportit të KPT-së për vizitën e fundit në Zvicër, atë në Tetor 2011 (shih 
paragrafët 19-20 më lart), se kërkesa për punë nuk zbatohet për të gjithë të burgosurit 
në një masë të barabartë dhe se duhet të përshtatet, në varësi të rrethanave, aftësive të 
të burgosurve dhe veçanërisht të aftësive të tyre për punë dhe gjendjes shëndetësore. 
Për më tepër, sipas Këshillit Federal, personave me vështirësi fizike u kërkohet vetëm 
të kryejnë detyra të lehta, zakonisht në baza të reduktuara. Të burgosurit të cilët janë të 
papërshtatshëm për punë, vërtetuar kjo nga një mjek, përjashtohen nga kërkesa për të 
punuar. Sa i përket situatës specifike të kërkuesit, puna e tij duket se është në përputhje 
me këto udhëzime; është e qartë nga vëzhgimet e Qeverisë se atij i kërkohet të marrë 
pjesë vetëm në punën e mbikëqyrur, siç është ngjyrosja e mandalave, pastrimi i qelisë 
së tij dhe bërja e skulpturave nga druri i sjellë në breg. Gjykata ndan pikëpamjen e 
Qeverisë se këto aktivitete janë tërësisht të përshtatshme për moshën dhe aftësitë fizike 
të kërkuesit, një pohim të cilin kërkuesi nuk e kundërshtoi.

75.  Për sa i përket kohëzgjatjes së punës, Gjykata mendon se kjo gjithashtu përshtatet me 
rrethanat dhe situatën individuale të kërkuesit, për aq sa ai punon vetëm për rreth tre orë 
në ditë, domethënë për tetëmbëdhjetë orë dhe njëzet minuta në javë.

76.  Së fundi, lidhur me mënyrën se si duhet të kryhet puna, Gjykata vëren se kërkuesi, 
bashkë me të burgosurit e tjerë që kanë arritur moshën e pensioni është vendosur në 
njësinë e “të burgosurve të varur dhe në pension” të burgut të Pöschwies. Për më tepër, 
kërkuesi paguhet për punën e tij dhe sipas Qeverisë, ai nuk preket nga zvogëlimi apo 
humbja e të ardhurave nëse aftësia e tij për punë reduktohet për arsye mjekësore. Sa 
i përket pretendimit të kërkuesit se nuk ka asnjë garanci që do të marrë përfitime nga 
skema e sigurimit të pensioneve, për shkak se atij i kërkohet të vazhdojë të punojë, 
Gjykata mendon se ai nuk e ka mbështetur këtë argument në asnjë provë, për shembull 
duke sjellë pranë Gjykatës vendime të autoritetet kompetente në lidhje me këtë fakt.

77.  Në përcaktimin e asaj që duhet të konsiderohet “puna që kërkohet të bëhet zakonisht nga 
personat e ndaluar”, Gjykata, gjithashtu do të ketë parasysh standardet që mbizotërojnë 
në shtetet anëtare (shih Van Droogenbroeck, cituar më lart, § 59 dhe Stummer, cituar 
më lart, §§ 131 et seq.). Sa i përket praktikës së shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, 
Gjykata vëren se studimi krahasues i njëzet e tetë vendeve tregon se në gjashtëmbëdhjetë 
prej këtyre vendeve, të burgosurve të dënuar nuk u kërkohet të punojnë pas arritjes 
së moshës së pensionit. Në dymbëdhjetë shtetet e tjera anëtare të anketuara, çështja 
nuk trajtohet në mënyrë të shprehur në ligjin vendas, megjithatë këto vende zakonisht 
sigurojnë përjashtime nga kërkesa që të burgosurit të punojnë, veçanërisht për shkak 
të aftësive dhe moshës së tyre. Si rrjedhojë, përjashtimet e vendosura nga këto shtete i 
ngjajnë qasjes së aplikuar në Zvicër. Prandaj, Gjykata konkludon se, në mungesë të një 
konsensusi të mjaftueshëm midis shteteve anëtare të Këshillit të Evropës mbi kërkesën 
që të burgosurit të punojnë pas arritjes së moshës së pensionit, autoritetet zvicerane 
kishin një kufi të konsiderueshëm vlerësimi (shih, mutatis mutandis, Stummer, cituar më 
lart, § 132).

78.  Për më tepër, Gjykata përsërit se Konventa nuk mund të interpretohet në vakum, 
por duhet të interpretohet në përputhje me parimet e përgjithshme të së drejtës 
ndërkombëtare. Sikurse përcaktohet Nenin 31 § 3 (c) të Konventës së Vjenës mbi të 
Drejtën e Traktateve, të vitit 1969, duhet të merret në konsideratë “çdo rregull përkatëse 
e së drejtës ndërkombëtare që është e zbatueshme në marrëdhëniet ndërmjet palëve”, si 
dhe në veçanti rregullat që kanë të bëjnë me mbrojtjen ndërkombëtare të të drejtave të 
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njeriut (shih ndër autoritetet e tjera, Neulinger dhe Shuruk k. Zvicrës [GC], nr. 41615/07, 
§ 131, GjEDNj 2010, dhe Golder k. Mbretërisë së Bashkuar, 21 shkurt 1975, § 29, Seria 
A nr.18).

Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se rregulla 105.2 i Rregullave Evropiane të 
Burgjeve (shih paragrafin 27 më lart) parashikon se “të burgosurve të cilët nuk kanë 
arritur moshën e pensionit mund t’u kërkohet të punojnë, në varësi të përshtatjes së tyre 
fizike dhe mendore, të përcaktuara këto nga mjeku.”

Megjithëse, Rregullat Evropiane të Burgjeve të lartpërmendura nuk janë ligjërisht 
të detyrueshme, Gjykata gjithnjë u ka kushtuar rëndësi të madhe në jurisprudencën e saj. 
Në çështjen përpara saj, ajo vëren se formulimi i rregullës 105.2 është mjaft i hapur dhe se 
nuk vendos një regjim të njëtrajtshëm në lidhje me kërkesën që të punojnë të burgosurit 
që kanë arritur moshën e daljes në pension. Sidoqoftë, Gjykata mendon se kjo rregull 
nuk duhet domosdoshmërish të interpretohet sikur i ndalon tërësisht shtetet anëtare 
t’u kërkojnë të punojnë të burgosurve që kanë arritur moshën e pensionit. Në çështjen 
konkrete, Gjykata nuk e konsideron të nevojshme të japë një përgjigje përfundimtare për 
këtë pyetje, duke pasur parasysh se shtetet anëtare gëzojnë një kufi të caktuar vlerësimi 
kur bëhet fjalë për zbatimin e këtij rekomandimi nga autoritetet e burgjeve, të cilët 
në çdo rast janë më të specializuar se Gjykata për të vlerësuar çështjet që lidhen me 
kushtet e ndalimit dhe trajtimin e të burgosurve. Në këtë drejtim, Gjykata vlerëson se i 
përket fillimisht autoriteteve të brendshme të vendosin kushte dhe marrëveshje efektive 
e praktike me synim organizimin e sistemeve të tyre të burgjeve, duke respektuar në të 
njëjtën kohë edhe kërkesat e Konventës.

79.  Për të përmbledhur, veçanërisht në mungesë të konsensusit midis shteteve anëtare të 
Këshillit të Evropës në lidhje me kërkesën që të burgosurit të punojnë pas arritjes së 
moshës së pensionit, nuk mund të nxirret asnjë ndalim absolut nga Neni 4 i Konventës. 
Puna e detyruar e kryer nga kërkuesi gjatë kohës së ndalimit, duke përfshirë edhe punën 
e kryer kur ai arriti moshën e pensionit, mund të konsiderohet si “punë e nevojshme për 
t’u kryer në kushte normale ndalimi” në kuptim të Nenit 4 § 3 (a ) të Konventës. Prandaj, 
kjo punë nuk përbënte “punë me dhunë ose të detyruar” brenda kuptimit të Nenit 4 § 2.

80.  Duke marrë parasysh konsideratat e mësipërme dhe duke vënë në dukje se kërkuesi u 
kufizua të kundërshtonte vetëm parimin aktual, sipas të cilit u kërkohej të burgosurve 
të punonin pas arritjes së moshës së pensionit, dhe nuk u ankua për mënyrën sesi duhej 
të kryhej puna e caktuar nga autoritetet zvicerane, Gjykata konstaton se nuk ka pasur 
shkelje të Nenit 4 të Konventës.

II. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 14 TË KONVENTËS NË LIDHJE ME 
NENIN 4 TË KONVENTËS

81.  Kërkuesi, gjithashtu pretendoi se ai ishte diskriminuar si i burgosur që kishte arritur 
moshën e daljes në pension krahasuar me personat jashtë burgut, të cilët sipas 
argumentimit të tij nuk ishin të detyruar të vazhdonin punën. Në mbështetje të ankesës 
së tij, ai përdori Nenin 14 të Konventës, i cili parashikon:

“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.”

82.  Qeveria parashtroi se kërkuesi nuk kishte shteruar mjetet juridike të brendshme në lidhje 
me këtë kërkesë.
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83.  Kërkuesi e kundërshtoi këtë argument.
84.  Gjykata vëren se kërkuesi i përfaqësuar sipas rregullit nga një avokat nuk paraqiti 

argumente para Gjykatës Federale, madje as në thelb, në mbështetje të ankesës së tij për 
diskriminim.

85.  Nga kjo rrjedh se kjo ankesë duhet të refuzohet për mos shterimin e mjeteve të brendshme 
ligjore, në përputhje me Nenin 35 §§ 1 dhe 4 të Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, UNANIMISHT,

1.  Deklaron kërkimin të pranueshëm lidhur me ankesën sipas Nenit 4 të Konventës dhe 
pjesën tjetër të kërkimit të papranueshme;

2.   Vendos se nuk ka pasur shkelje të Nenit 4 të Konventës.

Hartuar në frëngjisht dhe njoftuar me shkrim më 9 Shkurt 2016 në pajtim me rregullën 
77 §§ 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.

Marialena Tsirli Luis López Guerra 
      Zëvendës Sekretare Kryetar
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA PAPOSHVILI k. BELGJIKËS

(Kërkimi nr. 41738/10)

VENDIM

STRASBURG

9 Dhjetor 2016

Ky vendim është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit 
redaktues.
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Në çështjen Paposhvili kundër Belgjikës,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, mbledhur në Dhomën Madhe, e përbërë nga:
Guido Raimondi,       Kryetar,
Işıl Karakaş,
Luis López Guerra,
Khanlar Hajiyev,
Nebojša Vučinić,
Kristina Pardalos,
Julia Laffranque,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Valeriu Griţco,
Faris Vehabović,
Ksenija Turković,
Dmitry Dedov,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro,      Gjyqtarë,
dhe Johan Callewaert, Zëvendës Sekretar i Dhomës së Madhe 
Pas shqyrtimit privatisht më 16 Shtator 2015 dhe më 20 Qershor, 22 Shtator dhe 17 

Nëntor 2016,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e fundit të lartpërmendur:

PROCEDURA

1.  Çështja e ka zanafillën në një kërkim (nr. 41738/10) kundër Mbretërisë së Belgjikës, i 
paraqitur pranë Gjykatës në bazë të Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetas gjeorgjian, z. Georgie 
Paposhvili (“kërkuesi”), më 23 Korrik 2010. Kërkuesi vdiq më 7 Qershor 2016. Më 20 
Qershor 2016, familja e kërkuesit, përkatësisht gruaja e tij, znj. Nino Kraveishvili dhe 
tre fëmijët e tyre, znj. Ziala Kraveishvili, Sophie Paposhvili dhe z. Giorgi Paposhvili 
shprehën dëshirën për të vazhduar procedurat para Gjykatës.

2.  Kërkuesi, të cilit i ishte dhënë ndihmë ligjore u përfaqësua nga znj. J. Kern, një avokate 
që ushtronte profesionin në Antwerp, dhe znj. C. Verbrouck, një avokate që ushtronte 
profesionin në Bruksel. Qeveria belge (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i tyre, z. M. 
Tysebaert, këshilltar i lartë i Departamentit Federal të Drejtësisë.

3.  Më 23 Korrik 2010, aplikanti ka kërkuar nga Gjykata dhënien e një mase provizore sipas 
rregullës 39 të Rregullores së Gjykatës, me qëllim ndalimin e ekzekutimit të urdhrit për 
dëbim nga vendi. Duke pretenduar se dëbimi në Gjeorgji do ta ekspozonte atë ndaj 
rrezikut për jetën dhe mirëqenien fizike, si dhe do të shkelte të drejtën për respektimin 
e jetës familjare, kërkuesi pretendoi se ishte viktimë e një shkelje të mundshme 
(potenciale) të Neneve 2, 3 dhe 8 të Konventës. Edhe pse procedurat e brendshme në 
kohën e paraqitjes së kërkesës ende nuk kishin përfunduar, kërkuesi argumentoi se 
mjetet juridike në dispozicion nuk do të ishin efektive në ndalimin e ekzekutimit të 
dëbimit të tij. Më 28 Korrik 2010, sipas rregullës 39 të Rregullave të Gjykatës, Gjykata 
kërkoi nga Qeveria të mos e dëbonte kërkuesin deri në pritje të vendimit të Bordit të 
Ankesave për të Huajt.
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4.  Kërkimi iu caktua Seksionit të Pestë të Gjykatës (rregulla 52 § 1). Një Dhomë e atij 
Seksioni, e përbërë nga Mark Villiger, kryetari, Angelika Nußberger, Boštjan M. 
Zupančič, Ann Power-Forde, Ganna Yudkivska, Paul Lemmens dhe Aleš Pejçal, 
gjyqtarë dhe Claudia Westerdiek, sekretare Seksioni doli me vendim në datën 17 Prill 
2014. Dhoma në mënyrë unanime e deklaroi kërkesën të pranueshme dhe konstatoi se 
zbatimi i vendimit për dëbimin e kërkuesit në Gjeorgji nuk do të sillte shkelje të Neneve 
2 dhe 3 të Konventës. Ajo vendosi me shumicë votash se nuk kishte pasur shkelje të 
Nenit 8 të Konventës. Vendimit iu bashkëlidh opinioni kundërshtues i gjyqtarit Pejçal. 
Më 14 Korrik 2014, në përputhje me Nenin 43 të Konventës, kërkuesi kërkoi referimin 
e çështjes në Dhomën e Madhe. Paneli i Dhomës së Madhe e miratoi kërkesën më 20 
Prill 2015.

5.  Përbërja e Dhomës së Madhe u caktua në përputhje me Nenin 26 §§ 4 dhe 5 të Konventës 
dhe rregullën 24. 

6.  Nga diskutimet e 21 Qershorit 2016 dhe në vazhdim Guido Raimondi, kryetari i sapo 
zgjedhur i Gjykatës, zëvendësoi Dean Spielmann. Nga diskutimet e datës 22 Shtator 
2016 dhe në vazhdim Nebojša Vučinić zëvendësoi gjyqtarin Johannes Silvis, i cili e 
kishte të ndaluar të gjykonte (rregulla 24 § 3).

7.  Të dy, kërkuesi dhe Qeveria parashtruan vërejtje të mëtejshme me shkrim mbi meritat 
(rregulla 59 § 1).

8.  Qeveria gjeorgjiane ushtroi të drejtën për të ndërhyrë (Neni 36 § 1 i Konventës dhe 
rregulla 44 § 1 (a)). Qendrës për të Drejtat e Njeriut të Universitetit Ghent, organizatë 
joqeveritare iu dha leje për të ndërhyrë në procedurën me shkrim (Neni 36 § 2 i 
Konventës dhe rregulla 44 § 3).

9.  Më 16 Shtator 2015, në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg u zhvillua në 
publik një seancë dëgjimore (rregulla 59 § 3).

U paraqitën përpara Gjykatës:

(a)  për Qeverinë
Znj. I. niEdliSpaChEr,                                                                 Bashkë-Agjente,
Z. F. MoTulSky, Avokat,                                                            Këshilltar;

(b)  për Kërkuesin
Znj. C. vErbrouCk, Avokate,
Znj. J. kErn, Avokate,                                                                   Këshilltar;

(c)  për Qeverinë gjeorgjane, palë e tretë ndërhyrëse
Z. A. baraMidZE, Zëvendës i parë i Ministrit të Drejtësisë

Gjykata dëgjoi parashtrimet e znj. Verbrouck, znj. Kern, z. Motulsky, znj. Niedlispacher 
dhe z. Baramidze, si dhe përgjigjet e tyre ndaj pyetjeve të bëra nga një prej gjyqtarëve.

FAKTET

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

10.  Kërkuesi ka lindur në vitin 1958. Ai ka jetuar në Bruksel dhe ka vdekur po atje më 7 
Qershor 2016.
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11.  Ai erdhi në Belgjikë nëpërmjet Italisë më 25 Nëntor 1998, i shoqëruar nga bashkëshortja 
e tij dhe një fëmijë gjashtëvjeçar. Kërkuesi pretendonte se ishte babai i fëmijës, një 
pohim të cilin Qeveria e kundërshtoi. Më pas çifti bëri dy fëmijë, njërin në Gusht 1999 
dhe tjetrin në Korrik 2006.

A.  Procedimet penale

12.  Më 29 Dhjetor 1998, kërkuesi u kap dhe u arrestua për akuzën e vjedhjes. Më 14 Prill 
1999 ai u dënua me shtatë muaj burg, dënim që u pezullua me përjashtim të periudhës 
së paraburgimit. 

13.  Në vitin 1999 dhe 2000 kërkuesi dhe gruaja e tij u arrestuan disa herë për vepra të 
lidhura me vjedhjen. 

14.  Më 28 Prill 2000 gruaja e kërkuesit u dënua me katër muaj burg për vjedhje. 
15.  Më 18 Dhjetor 2001, kërkuesi u dënua për një numër veprash, duke përfshirë vjedhjen 

me dhunë dhe kanosjen, si dhe mori dënim me katërmbëdhjetë muaj burgim, i cili u 
pezullua me përjashtim të periudhës së paraburgimit.

16.  Më 9 Nëntor 2005, kërkuesi u dënua nga Gjykata e Apelit e Ghentit me tre vjet burg për 
përfshirje në një organizatë kriminale me qëllim sigurimin e përfitimeve financiare duke 
përdorur kanosjen, mashtrimin, apo korrupsionin.

17.  Pasi kishte kaluar kohën e paraburgimit, ai u dërgua në burgun Forest dhe më pas në 
burgun Merksplas, ku vazhdoi të vuante dënimin.

B.  Procedurat e azilit

18.  Më 26 Nëntor 1998, një ditë pas mbërritjes, kërkuesi dhe gruaja e tij paraqitën kërkesë 
për azil.

19.  Duke qenë se gruaja e kërkuesit deklaroi se kishte udhëtuar përmes Gjermanisë, 
autoriteteve gjermane iu dërgua një kërkesë për të tërhequr aplikantin dhe familjen e tij 
në bazë të Konventës së Dublinit të datës 15 Qershor 1990, e cila përcaktonte shtetin 
përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave për azil të paraqitura në një prej shteteve anëtare 
të Komuniteteve Evropiane (“Konventa e Dublinit”).

20.  Pasi autoritetet gjermane kishin refuzuar kërkesën, doli fakti sipas të cilit kërkuesi dhe 
familja e tij kishin në posedim një vizë Shengen, të lëshuar nga autoritetet italiane. 
Këtyre të fundit u është dërguar një kërkesë për dërgimin e tyre, e cila u pranua më 4 
Qershor 1999.

21.  Më 22 Shtator 1999, aplikanti paraqiti një kërkesë tjetër për azil, duke përdorur identitet 
të rremë. Ajo u refuzua menjëherë pas kontrollit të shenjave të gishtave. 

22.  Më 23 Tetor 2000 Zyra e të Huajve njoftoi avokatin e kërkuesit se procedurat e kërkesës 
për azil të 26 Nëntorit 1998 kishin përfunduar më 11 Qershor 1999, me refuzimin e 
kërkesës.

C.  Kërkesat për leje qëndrimi në bazë të arsyeve përjashtimore

1.  Kërkesa e parë për sistemim në bazë të arsyeve përjashtimore
23.  Më 20 Mars 2000, aplikanti paraqiti kërkesën e parë për sistemim, për një periudhë më 

të gjatë se tre muaj, në bazë të Nenit 9 (3) të Aktit të të Huajve (që nga 1 Qershori 2007, 
Neni 9bis), (hyrja, rezidenca, zgjidhja dhe dëbimi) Akti i 15 Dhjetorit 1980 (“Akti i të 
Huajve”). Në mbështetje të kërkesës së tij, kërkuesi deklaroi se ai dhe gruaja e tij kishin 
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një vajzë të lindur në Gjeorgji përpara mbërritjes së tyre në Belgjikë dhe një tjetër vajzë 
të lindur në Belgjikë në vitin 1999.

24.  Më 30 Mars 2004, Zyra e të Huajve e shpalli kërkesën të pa arsyeshme, pasi kërkuesi 
ishte larguar nga vendi dhe ishte kapur në Gjermani. Ajo konstatoi se kërkesa ishte e 
pabazuar, duke marrë parasysh faktin se trajtimi mjekësor i kërkuesit për tuberkulozin 
kishte përfunduar (shih paragrafin 49 më poshtë). Zyra e të Huajve iu referua gjithashtu 
mungesës së integrimit të kërkuesit në Belgjikë dhe shkeljeve të shumta të rendit publik 
që ai kishte kryer.
2.  Kërkesa e dytë për sistemim në bazë të arsyeve përjashtimore

25.  Më 28 Prill 2004, aplikanti paraqiti një kërkesë të dytë për sistemimin e statusit të 
tij të qëndrimit, në bazë të Nenit 9 (3) të Aktit për të Huajt. Ai përmendi si rrethana 
përjashtimore kohëzgjatjen e qëndrimit të tij në Belgjikë dhe integrimin në shoqërinë 
belge, rreziqet që do të shkaktonte për shkollimin e fëmijëve kthimi në Gjeorgji dhe 
faktin që kishte qenë viktimë e persekutimit dhe gjendjen e tij shëndetësore.

26.  Zyra e të Huajve e shpalli kërkesën të papranueshme më 5 Prill 2007 me arsyetimin se 
provat e paraqitura nuk përbënin rrethana përjashtimore për qëllime të Nenit 9 (3) të 
Aktit, aq sa të justifikojnë paraqitjen e kërkesës në Belgjikë, në vend të paraqitjes në një 
misionin diplomatik ose konsullatë kompetente, sikurse ishte rregulli. Zyra e të Huajve 
vuri në dukje se kërkuesi ishte lejuar të qëndronte vetëm për qëllim të procedurave të 
azilit, të cilat kishin përfunduar me një vendim përfundimtar. Ajo përmendi gjithashtu 
si arsye mungesën e ndonjë nevoje për mbikëqyrje mjekësore, statusin e qëndrimit të 
paligjshëm dhe të dyshimtë të kërkuesit, mungesën e një rreziku persekutimi në Gjeorgji 
dhe mundësinë që fëmijët të vazhdojnë shkollimin e tyre edhe në atë vend.

27.  Në vendimin e 29 Shkurtit 2008, Bordi i Ankesave për të Huajt rrëzoi kërkesën e 
aplikantit për të mos pranuar vendimin e Zyrës së të Huajve. Ai vuri veçanërisht në 
dukje se meqë vendimi i ankimuar nuk ishte shoqëruar me një masë dëbimi, nuk mund 
të përbënte rrezik për shkelje të Nenit 3 të Konventës.
3.  Kërkesa e tretë për sistemim në bazë të arsyeve përjashtimore

28.  Më 10 Shtator 2007, duke u mbështetur në të njëjtat arsye si ato të përmendura në Nenin 
9ter të Aktit për të Huajt (shih paragrafin 54 më poshtë) dhe në gjendjen e tij familjare, 
aplikanti paraqiti një kërkesë për sistemim në bazë të arsyeve përjashtimore, sipas Nenit 
9bis të Aktit për të Huajt.

29.  Më 7 Korrik 2010, Zyra e të Huajve refuzoi kërkesën për sistemim, duke vlerësuar se 
mbrojtja e interesave më të mira të shtetit kishte përparësi mbi interesat sociale dhe 
familjare të kërkuesit, dhe se duke kryer veprime të rënda e të dënueshme, vetë kërkuesi 
kishte vendosur në rrezik unitetin e familjes së tij. Ky vendim iu dorëzua kërkuesit më 
11 Korrik 2010.

30.  Më 26 Korrik 2010, aplikanti paraqiti një kërkesë pranë Bordit të Ankesave për të Huajt 
sipas procedurës së zakonshme, për ndërprerjen e ekzekutimit të vendimit të datës 7 
Korrik 2010 që refuzonte kërkesën e tij për sistemimin e statusit, së bashku me një 
kërkesë për të mos e pranuar vendimin. Për aq sa është e nevojshme, kërkimi ka të bëjë 
edhe me urdhrin për dëbim nga vendi, të lëshuar në të njëjtën datë (shih paragrafin 78 
më poshtë). Kërkuesi pretendoi shkelje të Neneve 2 dhe 3 të Konventës dhe argumentoi 
se problemet e tij serioze shëndetësore përbënin rrethana humanitare përjashtimore, 
sikurse përcaktohej nga Gjykata në D. k. Mbretërisë së Bashkuar (2 Maj 1997, Raportet 
e Gjykimeve dhe Vendimeve 1997 III ), që ai nuk do të kishte akses trajtimi në Gjeorgji 
dhe se ndërprerja e trajtimit do të çonte në vdekjen e tij të parakohshme. Ai pretendoi 
më tej shkelje të Nenit 8 të Konventës dhe të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat 
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e Fëmijëve, me arsyetimin se nëse do të kthehej në Gjeorgji do të ndahej përgjithmonë 
nga familja e tij.

31.  Kërkesa dhe aplikimi u refuzuan nga Bordi i Ankesave për të Huajt në vendimin e 16 
Marsit 2015, me arsyetimin se kërkuesi nuk kishte marrë pjesë në seancën dëgjimore, 
ose nuk ishte përfaqësuar në të.
4.  Sistemimi i statusit të rezidencës për familjen e kërkuesit

32.  Më 5 Nëntor 2009, gruaja e aplikantit paraqiti kërkesë për sistemim në bazë të arsyeve 
përjashtimore, sipas Nenit 9bis të Aktit për të Huajt, duke u mbështetur në gjendjen e saj 
familjare dhe kohëzgjatjen e rezidencës në Belgjikë.

33.  Më 29 Korrik 2010, asaj dhe tre fëmijëve iu dha leje qëndrimi me afat të pacaktuar.

D.  Gjendja shëndetësore e kërkuesit

1.  Leucemia kronike limfotike
34.  Në vitin 2006, ndërkohë që kërkuesi ishte në burg (shih paragrafin 17 më lart) u 

diagnostikua me leucemi kronike limfocitike në fazën Binet B, me një nivel shumë të 
lartë të shfaqjes së fazës CD38. Nuk ishte filluar ende asnjë trajtim.

35.  Meqenëse shëndeti i tij ishte përkeqësuar, kërkuesi u pranua në kompleksin spitalor 
të burgut të Brügge nga data 14 Gusht deri më 23 Tetor 2007, me qëllim që të kryente 
seanca kimioterapie.

36.  Një raport i përgatitur më 11 Shkurt 2008 nga Spitali Universitar i Antwerpit, ku kërkuesi 
u trajtua, referonte se gjendja e tij ishte kërcënuese për jetën dhe se në bazë të mesatares 
së vërejtur në vitin 2007, jetëgjatësia e tij ishte midis tre dhe pesë viteve. Raporti 
referonte se pas trajtimit numri i qelizave të bardha të gjakut kishte rënë ndjeshëm.

37.  Nga data 8 deri më 14 Maj 2010, kërkuesi ishte izoluar në spital në Turnhout me 
probleme të frymëmarrjes. Raporti mjekësor rekomandoi për sa i përkiste qëndrimit të 
tij rekomandoi që kërkuesi të trajtohej si ambulator nga një specialist i mushkërive dhe 
një hematolog. Ky trajtim nuk u materializua kur u kthye në burgun e Merksplas, ku ai 
po mbahej.

38.  Më 22 Korrik 2010, një mjek nga Spitali Universitar Antwerp vizitoi kërkuesin në 
strukturën e mbyllur të Merksplas për të huajt e paligjshëm (shih paragrafin 79 më 
poshtë), në të cilën ai ishte transferuar ndërkohë për të kryer një kontroll të plotë 
mjekësor. Raporti i mjekut theksoi se leucemia e kërkuesit, e cila po përparonte me 
shpejtësi drejt fazës Binet C, nuk ishte monitoruar në mënyrë të mjaftueshme dhe se 
ishin të nevojshme disa seanca të tjetra kimioterapie.

39.  Në Gusht të vitit 2011 gjendja e kërkuesit u përkeqësua dhe mjekët vëzhguan se 
leucemia e tij kishte përparuar në fazën Binet C, me anemi dhe zgjerim të përhapur të 
nyjave limfatike (jetëgjatësi prej njëzet e katër muajsh). U vendos që të trajtohej me 
medikamente të ndryshme kimioterapie nga ato të mëparshmet.

40.  Më 12 Shtator 2012, një doktor nga departamenti hematologjik i Spitalit Universitar të 
St. Pierre në Bruksel, ku kërkuesi ishte duke u trajtuar pas lirimit të tij (shih paragrafin 
82 më poshtë), hartoi një certifikatë e cila përmbante si në vijim:

“...
D. Komplikime të mundshme nëse trajtimi ndërpritet. Dështimi për të trajtuar 

sëmundjet e mëlçisë dhe të mushkërive mund të rezultojë në dëmtimin e organeve dhe 
çrregullime pasuese (insuficiencë respiratore, cirrozë dhe/ose kancer i mëlçisë). Pa 
trajtim [leucemia kronike limfocitike] mund të çojë në vdekjen e pacientit si rezultat i 
vetë sëmundjes, ose si pasojë e infeksioneve të rënda.
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Një kthim në Gjeorgji do ta ekspozonte pacientin drejt trajtimit çnjerëzor dhe 
degradues.

E. Progresioni dhe prognoza. Leucemia kronike limfocitike (CLL): e mirë nëse 
trajtohet, por rreziku i rikthimit është i pranishëm, kështu që kërkohet monitorim i afërt 
edhe gjatë pezullimit. ... “

41.  Pas rikthimit të diagnozës në vitin 2013, mjekët në Spitalin Universitar të St. Pierre 
vërejtën në Mars të vitit 2014 se leucemia e kërkuesit ishte zhvilluar në limfome 
limfocitike dhe se kimioterapia ishte dhënë në përputhje me gjendjen e tij. Një 
ekzaminim tomografik (PET) i kryer më 22 Shtator 2014 tregoi mungesë reagimi ndaj 
kimioterapisë, zhvillim të sëmundjes në nyjat limfatike dhe mëlçi, si dhe një infeksion 
pulmonar.

42.  Trajtimi i kërkuesit i kaloi Institutit Bordet në Bruksel, një spital i dedikuar ekskluzivisht 
për trajtimin e pacientëve me kancer.

43.  Në Dhjetor 2014, kërkuesi filloi të marrë një lloj të ri trajtimi si pjesë e një studimi. Atij iu 
dha Ibrutinib, i projektuar veçanërisht për të përmirësuar gjendjen e tij të përgjithshme, 
e cila ishte përkeqësuar nga ndërlikimet që lindin nga trajtimi (fungaemia, infeksionet 
pulmonare, septikemia dhe kolecistitët, duke rezultuar në shtrimin e tij në spital disa 
herë). Trajtimi parashikonte të përmirësonte gjendjen e përgjithshme të kërkuesit në 
përgatitje për transplantimin e qelizave staminale.

44.  Një certifikatë mjekësore e lëshuar më 25 Maj 2015 nga specialistët që trajtonin 
kërkuesin, Dr. L., kreu i laboratorit të hematologjisë eksperimentale në Institutin 
Bordet, deklaroi se ngarkesa virale e pacientit ishte e qëndrueshme. Mjeku theksoi se 
ndërprerja e trajtimit do të rezultonte në vdekjen e pacientit. Për shkak të imunitetit të 
ulët të pacientit dhe natyrës agresive të leucemisë ishte i domosdoshëm trajtimi në një 
njësi hematologjike të specializuar me anë të transplantimit të qelizave staminale nga 
donatorët, të cilat ofronin perspektivën e vetme të mbetur të kurimit, me kusht që të 
kryhej brenda dy viteve të “dritares së reagimit” të Ibrutinib.

45.  Kërkuesi deklaroi se transplantimi i qelizave, fillimisht i planifikuar për t’u kryer në Prill 
2015 nuk ishte bërë deri më sot, sepse ai nuk kishte leje qëndrimi në Belgjikë, sikurse 
kërkohet nga ligji i datës 13 Qershor 1986, “Për heqjen dhe transplantimin e organeve”.

46.  Më 14 Korrik 2015 është përgatitur një raport i ri mjekësor nga Dr. L. i cili përmban si 
vijon:

“CLL e pacientit [leucemia kronike limfocitike]
...
Pacienti ka vuajtur nga CLL për nëntë vite (diagnostikuar në vitin 2006) dhe deri 

në vitin 2011 kishte arritur fazën C dhe Rai IV [faza IV sipas kritereve Rai]. Ai kishte 
pasur tre linja trajtimi përpara asaj me Ibrutinib, të cilën po merr aktualisht dhe ishte 
kundërshtuese ndaj linjës së tretë të trajtimit (kimioterapia R-CVP).

Nga literatura mjekësore është e qartë se nëse Ibrutinib ndërpritet në një situatë të 
tillë, jetëgjatësia mesatare është tre muaj. ...

Literatura gjithashtu tregon se vetëm 7% e pacientëve që trajtohen me Ibrutinib 
arrijnë shërim të plotë. Z. Paposhvili aktualisht është pjesërisht i shëruar dhe tërësisht i 
varur nga trajtimi. Kjo është një terapi e re, të cilën nuk do të mund ta merrte në vendin 
e tij të origjinës. Me trajtim të vazhdueshëm, prognoza e pacientit është më e favorshme, 
me një normë mbijetese prej 87% pas tre vjetësh. ...

CLL dhe sidomos trajtimi me Ibrutinib mund të shkaktojë komplikacione serioze, 
të cilat justifikojnë plotësisht mbikëqyrjen e rregullt në një mjedis të specializuar. Kjo 
është veçanërisht e nevojshme, sepse  pacienti është në gjendje të dobët dhe ka një 
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historik mjekësor serioz (tuberkuloz dhe goditje) dhe komorbiditete të rëndësishme 
(hepatit kronik aktiv dhe COPD [sëmundje pulmonare obstruktive kronike]). ...

Në rastin e një personi  në moshë të re, z. Paposhvili është vetëm 57 vjeç, udhëzimet 
aktuale mbështesin përdorimin e Ibrutinib në mënyrë që të arrihet reagimi më i mirë i 
mundshëm, i ndjekur nga transplantimi periferik i qelizave staminale të gjakut . Për 
pacientin është identifikuar një A HLA [antigjen i leukociteve njerëzore] i përshtatur me 
dhuruesin.

Edhe pse i rrezikshëm, transplantimi dhurues ofron mundësinë e vetme për shërim 
të pacientit; atij nuk do të mund t’i ofrohet një transplant i tillë në vendin e origjinës.

...
Përfundime
[Këshilltari mjekësor i Zyrës së Huajve] arrin në konkluzionin ... se gjendja e 

organeve jetësore të pacientit nuk është drejtpërdrejt kërcënuese për jetën. Kjo varet nga 
ajo që nënkuptohet me “drejtpërdrejt”. Pacienti vuan nga një kancer që potencialisht 
është fatal në një afat të shkurtër (mesatarja e mbijetesës nëntëmbëdhjetë muaj) ... dhe 
me gjasa gjashtë muaj pa trajtimin e duhur.

Për më tepër, nëse trajtimi nuk është përshtatur ndaj imunitetit të dobët të pacientit 
ekziston një rrezik serioz vdekje i shkaktuar nga infeksioni, sidomos në një fazë të artë 
II COPD të një pacienti me historik tuberkulozi. ... “

47. Më 1 Gusht 2015 trajtimi me Ibrutinib në Belgjikë u bë pjesë e skemës së rimbursimit.
48.  Për shkak të efekteve anësore të këtij trajtimi, të cilat mund të rrezikonin transplantimin 

dhurues, doza e Ibrutinib nga tre doza u zvogëlua  në një dozë në ditë.
2.  Sëmundjet e tjera

49.  Në vitin 2000, kërkuesi u diagnostikua me tuberkulozë aktive pulmonare. Ai u trajtua 
për këtë gjendje me ndihmë mjekësore urgjente dhe skemat e asistencës sociale.

50.  Gjatë vitit 2008 u gjet se tuberkulozi i kërkuesit ishte bërë përsëri aktiv.
51. Si rezultat i kësaj sëmundje, kërkuesit iu zhvillua sëmundje kronike obstruktive 

pulmonare, për të cilën ai mori trajtim.
52.  Përveç kësaj, kërkuesi vuante nga hepatiti C, i cili gjithashtu u diagnostikua në vitin 

2006 dhe ndoshta ishte i lidhur me një histori të abuzimit me drogat. Ai u shoqërua me 
fibrozë të mëlçisë. Sipas një raporti mjekësor të datës 24 Prill 2015, hepatiti i cili ishte 
trajtuar në mënyrë efektive në 2012 dhe 2013 ishte bërë i qëndrueshëm.

53.  Një imazh i rezonancës magnetike i kryer në Mars 2015 tregoi se kërkuesi kishte pësuar 
një goditje që rezultoi në paralizë të përhershme të krahut të majtë. Efektet e goditjes u 
menaxhuan me një ilaç anti-epileptik.

E.  Kërkesa për sistemim në bazë të arsyeve mjekësore

1.  Kërkesa e parë për sistemim në bazë të arsyeve mjekësore
54.  Më 10 Shtator 2007, duke u mbështetur në Nenet 3 dhe 8 të Konventës dhe veçanërisht 

duke pretenduar se nuk do të ishte në gjendje të merrte trajtim për leuceminë (shih 
paragrafin 34 më lart) nëse do të dërgohej përsëri në Gjeorgji, aplikanti paraqiti kërkesën 
e parë për sistemim për arsye mjekësore, në bazë të Nenit 9ter të Aktit për të Huajt.

55.  Më 26 Shtator 2007, Zyra e të Huajve e refuzoi kërkesën me arsyetimin se sipas Nenit 
9ter (4) të Aktit, kërkuesi ishte përjashtuar nga fushëveprimi i tij për shkak të krimeve 
të rënda që kishte kryer, të cilat njëkohësisht ishin bërë shkak për nxjerrjen më 16 Gusht 
2007, të një Urdhri ministror dëbimi (shih paragrafin 73 më poshtë).

56.  Më 17 Dhjetor 2007, aplikanti, sipas procedurës së zakonshme paraqiti një kërkesë për 
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pezullimin e ekzekutimit të atij vendimi, së bashku me një kërkesë për të mos e pranuar 
atë. Ai pretendonte konkretisht se Zyra e të Huajve ishte mbështetur ekskluzivisht në 
Urdhrin e dëbimit ministror, duke e përjashtuar atë nga fushëveprimi i Nenit 9ter të 
Aktit të të Huajve, pa hetuar gjendjen e tij shëndetësore, ose rrezikun që ai mund t’i 
nënshtrohej trajtimit në kundërshtim me Nenin 3 të Konventës dhe pa peshuar interesat 
në rrezik, sikurse kërkohet nga Neni 8 i Konventës.

57.  Në vendimin e datës 20 Gusht 2008, Bordi i Ankesave për të Huajt rrëzoi pretendimet e 
kërkuesit, me arsyetimet e mëposhtme:

“Nga formulimi i Nenit 9ter është e qartë se autoriteti administrativ nuk ka asnjë 
pengesë në bazë të Nenit 9ter të lartpërmendur kur shqyrton një kërkesë për leje që të 
vendosë menjëherë për përjashtimin e personit në fjalë nga fushëveprimi i Nenit 9ter 
të lartpërmendur, pa iu kërkuar më parë të marrë një vendim mbi provat mjekësore të 
paraqitura, nëse ai që në fillim mendon se ekzistojnë baza të arsyeshme për të besuar 
se personi ka kryer ndonjë nga aktet e parashikuara në Nenin 55/4, të cituar më lart. 
Në fakt, shqyrtimi i këtyre provave është i tepërt në një situatë të tillë, pasi personi 
përgjegjës për marrjen e vendimit ka vendosur tashmë që individi të jetë i përjashtuar 
nga fushëveprimi [i Nenit 9ter].

...
Sa i përket shkeljes së pretenduar të Nenit 3 të Konventës, duhet të sillet në 

vëmendje se vendimi i ankimuar në kërkimin aktual nuk shoqërohet me ndonjë masë 
dëbimi, e cila vërteton se risku i ndërprerjes së trajtimit në rast kthimi të kërkuesit në 
Gjeorgji është hipotetik.”

58. Bordi i Ankesave për të Huajt, gjithashtu e rrëzoi ankesën në bazë të Nenit 8 të 
Konventës, duke pasur parasysh faktin se vendimi i kundërshtuar nuk shoqërohej me 
ndonjë masë dëbimi.
1.  Kërkesa e dytë për sistemim në bazë të arsyeve mjekësore

59.  Ndërkohë, më 3 Prill 2008, kërkuesi kishte paraqitur një kërkesë të dytë për sistemim 
për arsye mjekësore, në bazë të Nenit 9ter të Aktit për të Huajt. Përveç problemeve 
të ndryshme shëndetësore, ai shtoi edhe faktin se kishte qenë rezident në Belgjikë në 
mënyrë të vazhduar për njëmbëdhjetë vite dhe kishte lidhje afatgjata shoqërore dhe 
familjare në atë vend. Ai gjithashtu argumentoi se nëse do të dëbohej do t’i duhej të 
qëndronte i vetëm, ndërkohë që ishte edhe i sëmurë, në një vend ku nuk kishte lidhje 
familjare dhe ku pajisjet mjekësore ishin të papërshtatshme dhe të shtrenjta.

60.  Kërkesa u refuzua nga Zyra e të Huajve më 4 Qershor 2008 për të njëjtat arsye të 
përmendur më parë (shih paragrafin 55 më lart).

61. Më 16 Korrik 2008, aplikanti paraqiti një kërkesë pranë Bordit të Ankesave për të Huajt 
për të mos zbatuar këtë vendim.

62.  Në vendimin e datës 21 Maj 2015, Bordi i Ankesave për të Huajt rrëzoi kërkesën 
për të mos zbatuar vendimin. Gjykata u shpreh se, në rastet kur zbatohej klauzola e 
lartpërmendur e përjashtimit, Zyra e të Huajve nuk ishte e detyruar të vendoste edhe 
për provat mjekësore dhe provat e tjera që përmbante kërkesa për sistemim. Sipas 
Bordit të Ankesave për të Huajt, një shqyrtim i tillë në bazë të klauzolës së përjashtimit 
ishte i tepërt. Bordi theksoi se detyra e tij ishte të rishikonte ligjshmërinë e masës. Ky 
shqyrtim nuk lejonte atë të zëvendësonte vlerësimin e vet të fakteve që konsiderohej i 
krijuar dhe që nuk ishte i dukshëm nga dosja administrative; përkundrazi, detyra e tij 
kufizohej të siguronte që kërkesa formale për të paraqitur arsyet ishte respektuar dhe 
se arsyetimi nuk bazohej në një gabim të dukshëm në vlerësim. Sa i përket ankesave 
që pretendojnë shkelje të Neneve 2 dhe 3 të Konventës, Bordi i Ankesave për të Huajt 
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deklaroi se vlerësimi i situatës mjekësore i një të huaji që përballet me dëbimin, kërkesa 
e të cilit për sistemim ishte refuzuar, sikurse është parashikuar, duhet të kryhet në kohën 
e ekzekutimit të masës së dëbimit.

63.  Më 22 Qershor 2015, kundër vendimit, kërkuesi paraqiti një ankesë në Conseil d’État 
për sa i përket zbatimit të ligjit. Një nga arsyet e apelit u bazua në Nenet 2 dhe 3 të 
Konventës. Kërkuesi parashtroi se Bordi i Ankesave për të Huajt nuk mund të mos 
kishte dijeni se përpara daljes së vendimit që nuk pranonte të shqyrtonte kërkesën për 
leje qëndrimi, ndaj tij kishte pasur disa urdhra dëbimi dhe se dëbimi i tij ishte pezulluar 
vetëm si rezultat i masës provizore të marrë nga Gjykata (shih paragrafin 87 më poshtë). 
Kërkuesi argumentoi më tej se Bordi i Ankesave për të Huajt kishte shkelur dispozitat e 
Konventës duke e shtyrë deri në datën e ekzekutimit të masës së dëbimit, ekzaminimin 
e gjendjes mjekësore të një të huaji që vuante nga një sëmundje serioze dhe që kishte 
kërkuar leje qëndrimi për arsye mjekësore, pa studiuar rreziqet specifike.

64.  Me Urdhrin e datës 9 Korrik 2015, ankesa në ligj u shpall e papranueshme. Conseil d’État 
konstatoi se, në kundërshtim me pohimin e kërkuesit, arsyet e mospranimit nga ana e 
Bordit të Ankesave për të Huajt kishin theksuar në mënyrë teorike dhe të përgjithshme 
se Neni 9ter i Aktit përfshiu aplikimin në ligjin e brendshëm të detyrimeve që rrjedhin 
nga Nenet 2 dhe 3 të Konventës, të cilat ndalojnë dëbimin e një personi të sëmurë rëndë, 
nëse një masë e tillë mund të rezultojë në vdekje ose trajtim çnjerëzor dhe degradues 
të tij; asnjë shpjegim specifik nuk ishte dhënë se si vetë kërkuesi rrezikoi përballjen me 
atë situatë. Conseil d’État gjithashtu vuri në dukje se kërkuesi nuk kishte argumentuar 
përpara Bordit të Ankesave për të Huajt që ndaj tij ishin nxjerrë urdhra për dëbim nga 
vendi, ose se një masë dëbimi mund të rivendosej; ai nuk ishte në gjendje të mbështetej 
në këto argumente në ankesën e tij në ligji. Në çdo rast, Conseil d’État konstatoi se 
Bordi i Ankesave për të Huajt nuk kishte gabuar në argumentin se shqyrtimi gjendjes 
mjekësore të një të huaji që përballet me dëbimin, kërkesa e të cilit për sistemim ishte 
refuzuar, sikurse është e parashikuar, duhet të kryhet në kohën e ekzekutimit të masës së 
dëbimit.
3. Shqyrtimi i situatës së kërkuesit në lidhje me procedurat para Gjykatës

65.  Aplikantit iu kërkua të raportojë për një kontroll mjekësor në shërbimin mjekësor 
të Zyrës së të Huajve, më 24 Shtator 2012 dhe t’u mundësonte autoriteteve belge t’i 
përgjigjen pyetjeve të Gjykatës.

66.  Raporti i përgatitur nga përfaqësuesi mjekësor në lidhje me çështjen listonte konsultimet 
dhe trajtimet e kryera nga kërkuesi. Ai shprehte se leucemia ishte stabilizuar pas disa 
cikleve kimioterapie, ishte duke u monitoruar nga afër dhe se kërkuesi ishte nën 
mbikëqyrje mjekësore për sëmundjen e mushkërive.

67.  Duke iu referuar vendimit të Gjykatës në rastin e N. k. Mbretërisë së Bashkuar ([GC], 
nr. 26565/05, GjEDNj 2008), raporti konkludoi si vijon:

“Në bazë të kësaj dosjeje mjekësore nuk mund... të konkludohet se niveli i 
ashpërsisë së kërkuar nga Neni 3 i Konventës, siç është interpretuar nga Gjykata, është 
arritur...

Duket nga dosja mjekësore se sëmundjet të cilat referojnë certifikatat mjekësore... 
nuk përbëjnë kërcënim të drejtpërdrejtë për jetën e pacientit. Sëmundjet nga të cilat 
kërkuesi vuan janë serioze dhe potencialisht fatale, por aktualisht janë nën kontroll.

Asnjë nga organet jetësore të pacientit nuk është në kushte që të përbëjë kërcënim 
të drejtpërdrejt për jetën. Hepatiti C aktualisht nuk po i shkakton ndonjë cirrozë. 
Sëmundja pulmonare kontrollohet nga një trajtim i përbërë vetëm nga një kortikosteroid. 
Çrregullimi hematologjik i pacientit është aktualisht i qëndrueshëm. Nyjat limfatike nuk 
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janë më të fryra dhe anemia hemolitike e pacientit është kuruar. Kimioterapia është 
ndërprerë për momentin.

... As monitorimi i parametrave jetësorë të pacientit, as mbikëqyrja mjekësore e 
vazhdueshme nuk janë të nevojshme për të siguruar mbijetesën e pacientit.

Sëmundja, për momentin nuk mund të konsiderohet të jetë në fazat e fundit. ... 
Pacienti për momentin është afër fazës Binet A. Sëmundja e tij pulmonare obstruktive 
kronike është gjithashtu nën kontroll. “

68.  Një raport mjekësor i hartuar më 23 Qershor 2015 nga një mjek këshillimi i Zyrës së 
të Huajve përmbante një rishikim të detajuar të historisë klinike të kërkuesit, gjendjen 
aktuale shëndetësore dhe trajtimin që merrte. Ai konkludoi si vijon:

“Në bazë të dosjes mjekësore nuk mund të konkludohet se është arritur pragu i 
ashpërsisë i përcaktuar në Nenin 3 të Konventës, i cili kërkon rrezikim të jetës për 
shkak të gjendjes kritike të kërkuesit, ose fazës shumë të avancuar të sëmundjes (N. 
k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 26565/05, GjEDNj 2008, dhe D. k. Mbretërisë së 
Bashkuar, 2 Maj 1997, Raportet e Gjykimeve dhe Vendimeve 1997 III).

Sëmundjet e përmendura në përditësimin më të fundit të dosjes mjekësore ([Dr L.], 
25 Maj 2015) ... nuk tregojnë:
-  një kërcënim të drejtpërdrejtë për jetën e pacientit. Sëmundjet nga të cilat kërkuesi 

vuan janë serioze dhe potencialisht fatale, por aktualisht janë nën kontroll. ...
-  se gjendja e organeve jetësore të pacientit është drejtpërdrejt kërcënuese për jetën....
-  një gjendje kritike shëndetësore. As monitorimi i parametrave jetësore të pacientit, 

as mbikëqyrja mjekësore e vazhdueshme nuk është e nevojshme për të siguruar 
mbijetesën e pacientit. Sëmundja, për momentin nuk mund të thuhet se mund të 
jetë në fazat e fundit... “

F. Procedurat e dëbimit dhe ndërhyrja e Gjykatës

1.  Urdhri për të lenë vendin sipas Konventës së Dublinit
69.  Më 10 Qershor 1999, me arsyetimin se autoritetet belge nuk kishin përgjegjësi sipas 

Konventës së Dublinit për shqyrtimin e kërkesës për azil, Zyra e të Huajve lëshoi një 
urdhër për kërkuesin dhe gruan e tij që të largoheshin nga vendi me qëllim të transferimit 
të tyre në Itali. Megjithatë, largimi i tyre u shty për shkak se gruaja e kërkuesit ishte 
shtatzënë.

70.  Pas lindjes, familjes iu dha leja të qëndronte deri në 14 Tetor 1999, sepse foshnja e 
sapolindur ishte në spital. Leja e tyre për të qëndruar më pas u shty deri më 15 Mars 
2000 për shkak se fëmija kishte nevojë për mbikëqyrje të rregullt nga një gastroenterolog 
pediatër.

71.  Afati për ekzekutimin e urdhrit për largimin nga vendi u shty disa herë gjatë gjysmës 
së parë të vitit 2000, për shkak të nevojës së trajtimit të tuberkulozit të kërkuesit (shih 
paragrafin 49 më lart) dhe ndjekjen e trajtimit gjashtëmujor anti-tuberkuloz nga e gjithë 
familja.

72.  Më 23 Tetor 2000, Zyra e të Huajve e informoi avokatin e kërkuesit se afati ishte zgjatur 
deri në kohën kur kërkuesi dhe fëmija i tij ishin shëruar plotësisht.
2. Urdhri Ministror për dëbim

73.  Më 16 Gusht 2007, ndërsa kërkuesi po vuante dënimin me burg (shih paragrafin 17 
më lart), Ministri i Brendshëm, në një urdhër dëbimi të lëshuar sipas Nenit 20 të Aktit 
për të Huajt e urdhëronte kërkuesin të largohej nga vendi dhe i ndalonte të ri-hyjnte në 
Belgjikë për dhjetë vjet. Urdhri i referohej dosjeve të shumta penale të kërkuesit, të 
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lidhura me faktin se “natyra monetare e veprave penale tregon rrezikun serioz dhe të 
vazhdueshëm të shkeljeve të mëtejshme të rendit publik”.

74.  Urdhri u bë i ekzekutueshëm në datën e lirimit të kërkuesit, por nuk u zbatua sepse ai 
ndërkohë ishte nën trajtim mjekësor.

75.  Kërkuesi, i cili ishte në spital nuk kishte kontaktuar me avokatin e tij, në mënyrë që të 
paraqiste një kërkesë për të anuluar urdhrin e ministrit. Megjithatë, më 15 Nëntor 2007 
avokati paraqiti një kërkesë me iniciativë të tij. Në vendimin e datës 27 Shkurt 2008, 
Bordi i Ankesave për të Huajt e rrëzoi kërkesën si të paraqitur jashtë afatit.

76.  Ndërkohë, ndërsa kërkuesi ishte në përfundim të dënimit me burgim të dhënë në vitin 
2005, më 14 Gusht 2007 u transferua  në burgun e Bruges me qëllim zbatimin e urdhrit 
ministror të dëbimit. Ai qëndroi atje deri më 27 Mars 2010, kur u transferua në burgun 
e Merksplas.

77.  Gjatë kohës të qëndrimit në burgun e Bruges, kërkuesi u vizitua pothuajse çdo ditë nga 
gruaja dhe/ose fëmijët e tij. Autoritetet e burgut të Merksplas, te të cilët u transferua më 
pas dhe ku qëndroi deri më 11 Korrik 2010, e njoftuan kërkuesin se nuk kishin mbajtur 
të dhëna për numrin e vizitave që kishte pasur.
3. Urdhrat për t’u larguar nga vendi pas refuzimit të kërkesës për sistemim

78.  Paralelisht me vendimin e tij të datës 7 Korrik 2010 që refuzoi kërkesën e aplikantit për 
qëndrim në bazë të arsyeve përjashtimore (shih paragrafin 29 më lart), Zyra e të Huajve 
më 7 Korrik 2010 nxori një urdhër që ai të largohej nga vendi, së bashku me një urdhër 
për paraburgim. Këto urdhra, të bëra në bazë të Nenit 7 (1)(1) të Aktit për të Huajt, iu 
dorëzuan kërkuesit më 11 Korrik 2010.

79.  Gjithashtu, më 7 Korrik 2010, u vendos që kërkuesi më 13 Korrik të transferohej në 
vendqëndrimin e izoluar për të huajt e paligjshëm, atë të Merksplas, me qëllim largimin 
e tij në Gjeorgji.

80.  Më 16 Korrik 2010, ambasada gjeorgjiane në Bruksel nxori një dokument udhëtimi të 
vlefshëm deri më 16 Gusht 2010.

81.  Në të njëjtën ditë, aplikanti paraqiti një kërkesë sipas procedurës së zakonshme për 
ndërprerjen e ekzekutimit, së bashku me një kërkesë anulimi, të drejtuar specifikisht 
kundër urdhrit të lartpërmendur të 7 Korrikut 2010 për t’u larguar nga vendi.

82.  Më 30 Korrik 2010, dy ditë pas dhënies së masës provizore nga Gjykata (shih paragrafin 
87 më poshtë), ka dalë një urdhër për lirimin e kërkuesit dhe i është lënë afat deri më 30 
Gusht 2010 që të largohet nga vendi vullnetarisht.

83.  Në një letër të datës 30 Gusht 2010, avokati i kërkuesit kërkoi zgjatjen e afatit për 
zbatimin e urdhrit për largim nga vendi. Afati u shty fillimisht deri më 13 Nëntor 2010 
dhe më pas u shty disa herë deri më 19 Shkurt 2011.

84.  Më 18 Shkurt 2012, Zyra e të Huajve lëshoi një urdhër “me efekt të menjëhershëm” për 
largim nga vendi, në pajtim me urdhrin ministror të dëbimit të datës 16 Gusht 2007.

85.  Kërkesa e mësipërme dhe aplikimi u refuzuan nga Bordi i Ankesave për të Huajt me 
vendimin e datës 29 Maj 2015, me arsyetimin se kërkuesi nuk kishte marrë pjesë në 
seancën dëgjimore, ose nuk ishte përfaqësuar në të.
4. Dhënia e masës provizore sipas rregullës 39 të Rregullores së Gjykatës

86.  Në të njëjtën kohë, më 23 Korrik 2010, kërkuesi iu drejtua Gjykatës për masë provizore 
sipas rregullës 39 të Rregullores së Gjykatës. Duke u bazuar në Nenet 2, 3 dhe 8 të 
Konventës, ai pretendonte se nëse do të dëbohej për në Gjeorgji nuk do të merrte dot 
kujdesin shëndetësor që i nevojitej dhe se duke pasur parasysh jetëgjatësinë e tij shumë 
të shkurtër do të vdiste edhe më shpejt, larg nga familja e tij.

87.  Më 28 Korrik 2010, Gjykata njoftoi Qeverinë belge se ishte e dëshirueshme, në interes 
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të palëve dhe kryerjes së duhur të procedurave para Gjykatës, të pezullonte zbatimin e 
urdhrit të dëbimit për kërkuesin, të lëshuar më 7 Korrik 2010 “në pritje të përfundimit të 
procedurave para Bordit të Ankesave për të Huajt”.

G. Zhvillime të tjera

88.  Kërkuesi, ndërmjet viteve 2012 dhe 2015 u arrestua në disa herë për vjedhje dyqani.
89.  Përveç kësaj, në Korrik 2013, Zyra e të Huajve u kontaktua nga qendra e bashkëpunimit 

policor dhe doganor e Luksemburgut, e cila raportoi se kërkuesi ishte në paraburgim në 
Grand Duchy të Luksemburgut.

90.  Në Maj të vitit 2014 është lëshuar një urdhër për arrestimin e kërkuesit për vjedhje. Ai u 
arrestua në burgun e Bruges dhe u lirua pak ditë më vonë.

91.  Dy akte të noterizuara shitje të datës 24 Mars dhe 5 Gusht 2015 regjistrojnë transferimin 
nga ana e kërkuesit, i përfaqësuar nga E.B., tek një person i quajtur Aleksandre 
Paposhvili, të një parcele toke ndërtimi për një shumë prej 30,000 eurosh dhe të një 
parcele toke bujqësore për një shumë prej 5,000 eurosh. Të dy parcelat ndodhen në 
fshatin Kalauri në rajonin Gurjaani të Gjeorgjisë.

II. LIGJI DHE PRAKTIKA E BRENDSHME E APLIKUESHME

A. Procedurat e sistemimit

1.  Sistemimi për arsye përjashtimore
92.  Për t’u lejuar të qëndrojnë në Belgjikë për më shumë se tre muaj, të huajt duhet normalisht 

të marrin leje përpara se të mbërrijnë në vend. Neni 9(2) i Aktit për të Huajt parashikon:
“... Përveç rasteve kur një traktat ndërkombëtar, statut ose dekret mbretëror 

parashikon ndryshe, një leje e tillë [për të qëndruar në Mbretëri përtej periudhës së 
përcaktuar në Nenin 6, domethënë për më shumë se tre muaj] do të kërkohet për të huajt 
në fjalë në mision diplomatik belg, ose konsullatën përgjegjëse për vendbanimin ose 
rezidencën e përhershme të tyre, ose qëndrimin e tyre të përkohshëm jashtë vendit”.

93. Të huajt, qëndrimi i të cilëve në Belgjikë është i paligjshëm ose i dyshimtë dhe që 
dëshirojnë të marrin leje afatgjatë për të qëndruar, pa u kthyer në vendin e tyre të 
origjinës, mund të aplikojnë drejtpërdrejt në Belgjikë, nëse kanë rrethana përjashtimore. 
Sipas jurisprudencës dhe praktikës së konsoliduar, rregullimi i statusit të qëndrimit 
mund të jepet rast pas rasti sipas Nenit 9bis (ish-Neni 9 (3)) të Aktit për të Huajt. Neni 
9bis (1) parashikon si vijon:

“Në rrethana përjashtimore dhe me kusht që i huaji në fjalë të ketë dokumente 
identiteti, leja e qëndrimit mund të kërkohet nga kryetari i komunës ku ai ose ajo është 
rezident, i cili ia përcjell kërkesën Ministrit ose përfaqësuesit të tij/saj . Kur Ministri ose 
përfaqësuesi i tij/saj jep leje qëndrimi, leja e qëndrimit lëshohet në Belgjikë.... “

94.  Akti nuk specifikon as rrethanat përjashtimore në bazë të të cilave kërkesa mund të bëhet 
nëpërmjet Belgjikës, ose arsyet thelbësore për të cilat mund të jepet leja për të qëndruar. 
I përket Zyrës së të Huajve të vlerësojë rrethanat e pretenduara nga i huaji në fjalë për 
secilin rast individual. Procedura fillon me shqyrtimin e rrethanave përjashtimore të 
pretenduara për të përcaktuar nëse kërkesa është e pranueshme. Nëse është kështu, më 
pas për të huajin në fjalë vendoset nëse ka baza substanciale që mbështesin kërkesën për 
leje qëndrim.
2.  Sistemimi për arsye shëndetësore
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(a)  Neni 9ter i Aktit për të Huajt
95.  Neni 9ter i Aktit për të Huajt parashikon mundësinë e dhënies së lejes të qëndrimit për 

arsye mjekësore. Paragrafi i parë, i shtuar me Aktin e datës 15 Shtator 2006, i ndryshuar 
me Aktin e datës 7 Qershor 2009 dhe i zëvendësuar me Aktin e datës 29 Dhjetor 2010, 
në kohën në fjalë parashikonte si në vijim:
“1. Të huajt rezidentë në Belgjikë të cilët dëshmojnë identitetin në përputhje me 

paragrafin 2 dhe që vuajnë nga një sëmundje që sjell një rrezik real për jetën ose 
mirëqenien e tyre fizike, ose rrezikohen realisht të pësojnë trajtim çnjerëzor ose 
degradues nëse nuk ekziston trajtim i duhur në vendin e tyre të origjinës, ose vendit 
të mëparshëm të rezidencës mund të kërkojë nga Ministri, ose përfaqësuesi i tij/saj 
leje qëndrimi për në Mbretëri.
Kërkesa duhet të bëhet tek Ministri ose përfaqësuesi i tij/saj, me letër të regjistruar 

dhe duhet të përfshijë adresën aktuale në Belgjikë të të huajit në fjalë.
I huaji në fjalë duhet të paraqesë kërkesën së bashku me të gjithë informacionin 

përkatës në lidhje me sëmundjen e tij dhe disponueshmërinë e mundësinë për trajtimin 
e duhur në vendin e origjinës, ose vendin e mëparshëm të rezidencës.

Ai ose ajo do të paraqesë një certifikatë mjekësore tip, sikurse parashikohet në 
Dekretin mbretëror të miratuar nga Kabineti. Certifikata mjekësore duhet të përmbajë 
sëmundjen, shkallën e seriozitetit dhe trajtimin që konsiderohet i nevojshëm për të.

Vlerësimi i rrezikut të përmendur në nën paragrafin e parë, mundësitë për trajtim, 
marrja e një trajtimi të tillë në vendin e origjinës, ose rezidencës së mëparshme, së 
bashku me vlerësimin e sëmundjes, seriozitetin dhe trajtimin e konsideruar të nevojshëm, 
sikurse parashikohet në certifikatën mjekësore do të kryhet nga një mjek oficer ose mjek 
i caktuar nga Ministri ose përfaqësuesi i tij/saj, i cili do të japë një mendim në lidhje me 
këtë. Mjeku në fjalë nëse e sheh të nevojshme mund të vizitojë individin dhe të kërkojë 
mendime shtesë të ekspertëve. “

96.  Procedura për shqyrtimin e kërkesave për sistemim bëhet në dy faza. Faza e parë 
përfshin një shqyrtim nga një nëpunës i Zyrës së të Huajve në lidhje me  pranueshmërinë 
e kërkesës, duke pasur veçanërisht në vëmendje informacionin që duhet të përfshihet në 
certifikatën mjekësore (treguesin e sëmundjes, seriozitetin dhe trajtimin e konsideruar si 
të nevojshëm). Në lidhje me këtë, Bordi i Ankesave për të Huajt ka deklaruar se “qëllimi 
i [legjislaturës] për të sqaruar procedurën do të pengohej nëse [Zyra e të Huajve] do të 
kryente një ekzaminim të detajuar të secilës certifikatë mjekësore dhe dokumenteve 
shoqëruese, me qëllim konstatimi të natyrës së sëmundjes, seriozitetit të saj dhe trajtimit 
të konsideruar si të nevojshëm, duke mbajtur në vëmendje këtu se [nëpunësi përgjegjës] 
nuk është as mjek oficer, as mjek tjetër i caktuar për këtë qëllim” (shih, në veçanti, 
Bordi i Ankesave për të Huajt, vendimi 69.508, i 28 Tetorit 2011). Faza e dytë, e cila ka 
të bëjë vetëm me ato kërkesa që konsiderohen të pranueshme, konsiston në një rishikim 
gjithëpërfshirës të gjendjes shëndetësore të individit nga Zyra e të Huajve dhe në një 
vlerësim në substancë të faktorëve të përcaktuar në legjislacion në bazë të mendimit të 
një mjeku oficer ose të një mjeku tjetër të caktuar për këtë qëllim.

97.  Është e qartë nga debati për përpilimin e Nenit 9ter se çështja nëse ekziston trajtim i 
përshtatshëm dhe i mjaftueshëm në vendin pritës, shqyrtohet rast pas rasti, duke marrë 
parasysh situatën individuale të palës kërkuese, e vlerësuar edhe brenda kufijve të 
jurisprudencës së Gjykatës (raporti shpjegues, Dok. Parl., 2005-06, nr.51 2478/1, fq.35).

98. Nëse kërkesa vlerësohet  e bazuar, personit në fjalë i jepet leje qëndrimi njëvjeçare. 
Leja e qëndrimit duhet të rinovohet çdo vit. Pesë vjet pas paraqitjes së kërkesës, personi 
i interesuar merr statusin e rezidentit të përhershëm dhe pajiset me leje qëndrimi me 
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kohëzgjatje të pacaktuar.
99. Sipas paragrafit 4 të Nenit 9ter të Aktit për të Huajt, të huajt përjashtohen nga fusha 

e veprimit të atij Neni, kur ekzistojnë baza të arsyeshme për të besuar se kanë kryer 
ndonjë nga aktet e përcaktuara në Nenin 55/4 të Aktit, i cili parashikon:

“Një i huaj do të përjashtohet nga fusha e mbrojtjes plotësuese, kur ka arsye të 
konsiderueshme për të besuar:
(a) se ai ose ajo ka kryer një krim kundër paqes, një krim lufte ose një krim kundër 

njerëzimit, sikurse përcaktohet në instrumentet ndërkombëtare për ndëshkimin e 
krimeve të tilla;

(b) se ai ose ajo ka kryer veprime në kundërshtim me qëllimet dhe parimet e Kombeve 
të Bashkuara, sikurse përcaktohet në Preambulën dhe në Nenet 1 dhe 2 të Kartës 
së Kombeve të Bashkuara;

(c) se ai ose ajo ka kryer një krim të rëndë.
Nën paragrafi i parë do të zbatohet për personat që nxisin krimet ose veprimet e 

lartpërmendura ose marrin pjesë në to në ndonjë mënyrë tjetër.”
100. Nga debati për përpilimin e Nenit 9ter rrjedh se një i huaj i sëmurë rëndë i cili përjashtohet 

nga fushëveprimi Nenit për një nga arsyet e përmendura në Nenin 55/4 nuk do të dëbohet 
nëse gjendja e tij shëndetësore është aq serioze sa dëbimi i tij do të përbënte shkelje të 
Nenit 3 të Konventës (raporti shpjegues, përmendur më lart, fq.36).
(b)  Zhvillimet e fundit në jurisprudencën belge

101. Jurisprudenca në lidhje me dëbimin e të huajve të sëmurë rëndë ka evoluar kohët e 
fundit. Kjo jurisprudencë ka të bëjë me zbatimin e Nenit 9ter, paragrafi 1, për të huajt 
të cilët nuk janë përjashtuar a priori nga fusha e aplikimit të kësaj dispozite. Ndryshimi 
në praktikën gjyqësore ka ndodhur në përgjigje të një ndryshimi në praktikën e Zyrës 
së të Huajve, pas futjes me Aktin e datës 8 Janar 2012 të një mekanizmi filtrimi të 
pranueshmërisë për “kërkesat sipas Nenit 9ter”, i cili përmban kufizimin e aplikimit 
të Nenit 9ter për situatat që bien në kuadër të Nenit 3 të Konventës, sikurse është 
interpretuar nga Gjykata në vendimin N. k. Mbretërisë së Bashkuar (cituar më lart).

102. Bordi i Ankesave për të Huajt vërejti se Neni 9ter i Aktit nuk ishte i kufizuar që të 
kërkonte në mënyrë sistematike vetëm ekzistencën e një rreziku “për jetën” e kërkuesit, 
pasi ai kishte parashikim, përveç këtij rreziku, edhe për dy situata të tjera, konkretisht 
ato që përbëjnë një rrezik real për mirëqenien fizike dhe ato që përbëjnë një rrezik 
real për trajtim çnjerëzor ose degradues (Bordi i Ankesave për të Huajt, vendimet 
92.258, 92.308 dhe 92.309 të 27 Nëntorit 2012). Në vijim, ai konstatoi gjithashtu se 
një kërcënim i menjëhershëm për jetën nuk ishte parakusht absolut në jurisprudencën e 
Gjykatës për shkelje të Nenit 3, duke pasur parasysh se rrethanat e tjera humanitare “të 
jashtëzakonshme” në kuptim të vendimit të Gjykatës në D. k. Mbretërisë së Bashkuar 
(cituar më lart) mund të jenë shërbejnë si pengesë për dëbimin (Bordi i Ankesave për 
të Huajt, vendimet nr. 92.393 të datës 29 Nëntor 2012 dhe nr.92.227, datë10 Dhjetor 
2012). Prandaj, të gjitha rrethanat e rastit duhej të merreshin parasysh.

103. Më 19 Qershor 2013, një Divizion holandisht-folës i Conseil d’État përsëriti këtë 
interpretim të Nenit 9ter, paragrafi 1. Ai deklaroi se pavarësisht nga fushëveprimi i 
zbatimit të Nenit 3 të Konventës, Neni 9ter ishte i qartë dhe zbatohej për situatat që 
shkonin përtej një kërcënimi të drejtpërdrejtë për jetën e kërkuesit, ose ekzistencën e një 
kushti kritik (Conseil d’État, vendimi nr. 223.961 i 19 Qershorit 2013). Në vendimet e 
datës 28 Nëntor 2013, i njëjti Divizion ka konstatuar shprehimisht se Bordi i Ankesave 
për të Huajt ka gabuar në gjetjen se Neni 3 i Konventës mund të zbatohet në situata të 
ndryshme nga ato që përfshijnë një kusht serioz, kritik ose terminal. Megjithatë, ky 
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gabim nuk do të thotë që interpretimi i Bordit për Nenin 9ter, paragrafi 1 ishte i pasaktë, 
pasi dispozita në fjalë shkonte përtej Nenit 3 të Konventës dhe mbulonte një rrezik 
real të trajtimit çnjerëzor ose degradues për shkak të mungesës së trajtimit të duhur në 
vendin e origjinës (Conseil d’État, vendimet nr. 225.632 dhe 225.633, datë 28 Nëntor 
2013). Më 29 Janar 2014, i njëjti Divizion shprehej se për sa kohë Neni 9ter, paragrafi 1 
i referohej një rreziku real për jetën ose mirëqenien fizike, ai i korrespondonte Nenit 3 
të Konventës (Conseil d’État, vendimi 226.251, i 29 Janarit 2014).

104. Në të njëjtën kohë, më 19 Nëntor 2013, një Divizion frëngjisht-folës i Conseil d’État 
kishte miratuar një qasje krejtësisht të ndryshme. Sipas atij Divizioni, legjislativi 
qartësisht kishte dashur të kufizonte përfitimet nga Neni 9ter vetëm për të huajt që ishin 
“të sëmurë aq rëndë”, sa dëbimi i tyre do të përbënte shkelje të Nenit 3 të Konventës dhe 
siguronte se vlerësimi në fjalë ishte kryer në përputhje me jurisprudencën e Gjykatës, 
sikurse ishte përcaktuar në rastin N. k. Mbretërisë së Bashkuar, përmendur më lart. Fakti 
që Neni 9ter mbulon tre situata specifike nuk do të thotë se fushëveprimi i tij ndryshonte 
nga ai i Nenit 3. Tre kategoritë e sëmundjeve në fjalë, që arrinin një nivel minimal 
ashpërsie, i cili duhej të ishte i lartë, ishin të përshtatshme të plotësonin kërkesat e Nenit 
3. Conseil d’État anuloi vendimet e Bordit të Ankesave për të Huajt, të 27 Nëntorit 2012 
(shih paragrafin 102 më lart) me arsyetimin se ato kishin shtrirë në mënyrë të padrejtë 
fushën e veprimit të Nenit 9ter (Conseil d’État, vendimet nr. 225.522 dhe 225.523 të 
datës 19 Nëntor 2013).

105. Divergjenca në praktikën gjyqësore të Conseil d’État u zgjidh më 16 Tetor 2014, kur 
Divizioni frëngjisht-folës miratoi të njëjtin interpretim si Divizioni holandisht-folës. 
Duke iu referuar Opinionit të Avokatit të Përgjithshëm Bot të Gjykatës së Drejtësisë të 
Bashkimit Evropian (“GjDBE”) në rastin e M’Bodj (C-542/13, shih paragrafin 121 më 
poshtë), i cili ishte pezulluar në atë kohë, sipas tij Neni 9ter i Aktit për të Huajt ofronte 
mbrojtje që shkonte përtej mbrojtjes plotësuese të parashikuar nga Direktiva e Këshillit 
2004/83/KE e 29 Prillit 2004, “Mbi standardet minimale për kualifikimin dhe statusin 
e shtetasve të vendeve të treta, ose personave pa shtetësi, si refugjatë ose si personat 
që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare dhe përmbajtjen e mbrojtjes së dhënë” 
(“Direktiva e Kualifikimit”), Divizioni propozoi një interpretim “autonom” të Nenit 
9ter, paragrafi 1, përderisa kjo dispozitë ka të bëjë me situata të trajtimit çnjerëzor ose 
degradues si rezultat i mungesës së trajtimit të duhur në vendin pritës (Conseil d’État, 
vendimi 228.778, datë 16 Tetor 2014).

106. Pas sqarimit të praktikës gjyqësore të Conseil d’État, Bordi i Ankesave për të Huajt 
harmonizoi jurisprudencën e vet me pesë vendime të dhëna nga i gjithë Bordi më 12 
Dhjetor 2014 (Bordi i Ankesave për të Huajt, vendimet nr. 135.035, 135.037, 135.038, 
135.039 dhe 135.041 të 12 Dhjetorit 2014).

107. Ky interpretim “autonom” i Nenit 9ter paraqet gjendjen aktuale të ligjit pozitiv belg. 
Vendimet e lartpërmendura të Bordit të Ankesave për të Huajt (shih paragrafin 106 më 
lart) parashikojnë dy skenarë në të cilat dhënia e një leje qëndrimi mund të justifikohet 
për shkak të sëmundjes. Skenari i parë ka të bëjë me të huajt që aktualisht vuajnë nga 
një sëmundje kërcënuese për jetën ose një rrethanë që paraqet një kërcënim aktual për 
integritetin e tyre fizik; rreziku i supozuar për jetën ose integritetin fizik duhet të jetë i 
menjëhershëm dhe si rezultat i tij i huaji në fjalë duhet të jetë i papërshtatshëm për të 
udhëtuar. I dyti ka të bëjë me të huajt që rrezikojnë t’i nënshtrohen një trajtimi çnjerëzor 
dhe degradues nëse nuk ekziston trajtimi i duhur për sëmundjen ose gjendjen e tyre në 
vendin pritës. Në këtë rast, ndonëse nuk paraqitet një kërcënim i menjëhershëm ndaj 
jetës, sëmundja ose gjendja në fjalë duhet të arrijë një shkallë të caktuar të rrezikshmërie.
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B. Masat e dëbimit dhe ndalimet për ri-hyrjen e shkelësve të rendit publik

108. Dëbimi i të huajve nga Belgjika rregullohet kryesisht nga dispozitat e Nenit 7 të Aktit 
për të Huajt, i cili në kohën e aplikimit parashikonte si vijon:

“Pa paragjykuar dispozitat më të favorshme të parashikuara në një traktat 
ndërkombëtar, Ministri ose përfaqësuesi i tij/saj mund të urdhërojë një të huaj që nuk 
është i autorizuar, ose nuk i është dhënë leje qëndrimi për më shumë se tre muaj ose leje 
për t’u vendosur në Mbretëri, të largohet nga vendi në një datë e caktuar:
(1)  nëse personi në fjalë është rezident në Mbretëri pa qenë në posedim të dokumenteve 

të kërkuara sipas Nenit 2;
(2) nëse ai ose ajo ka mbetur në Mbretëri përtej afatit të përcaktuar në përputhje me 

Nenin 6, ose nuk është në gjendje të ofrojë dëshmi se ky afat nuk është tejkaluar;
(3)  nëse sjellja e tij ose saj konsiderohet të jetë një kërcënim potencial për rendin 

publik ose sigurinë kombëtare; ...
Në raste të tilla, Ministri ose përfaqësuesi i tij/saj mund ta dëbojnë menjëherë 

personin në fjalë, nëse ata e konsiderojnë të nevojshme.
Për këtë qëllim, i huaji në fjalë mund të ndalohet për aq kohë sa është rreptësisht e 

nevojshme për të zbatuar masën. Kohëzgjatja e një ndalimi të tillë nuk mund të kalojë 
dy muaj.

Megjithatë, Ministri ose përfaqësuesi i tij mund të zgjasë periudhën e ndalimit me 
dy muaj, kur hapat e nevojshëm për dëbimin e të huajit janë marrë brenda shtatë ditëve 
pune nga vendosja e tij në paraburgim, janë ndjekur hapat me gjithë kujdesin e duhur 
dhe kur mbetet mundësia e largimit fizik të të huajit brenda një periudhe të arsyeshme 
kohe.

Pas dhënies së një shtyrje, vendimi i përmendur në paragrafin e mësipërm mund të 
merret vetëm nga Ministri.

Pas pesë muaj ndalimi i huaji në fjalë duhet të lirohet.
Kur kërkohet mbrojtja e rendit publik ose e sigurisë kombëtare, afati i ndalimit mund 

të zgjatet me periudha të njëpasnjëshme një mujore, pas skadimit të afatit të përmendur 
në paragrafin e mësipërm; megjithatë, periudha e përgjithshme e paraburgimit nuk mund 
të tejkalojë atë tetë mujore”.

109. Sipas jurisprudencës së Conseil d’État, ekzaminimi i situatës mjekësore të një të huaji 
që përballet me dëbimin, kërkesa e të cilit për leje qëndrim është refuzuar, duhet të 
kryhet, sipas rastit në kohën e ekzekutimit të masës së dëbimit dhe jo në kohën e dhënies 
së saj (Conseil d’État, vendimi nr.11.427, datë 9 Korrik 2015).

110. Dispozitat e Aktit për të Huajt që lidhen me dëbimin e të huajve për shkak të sjelljes së 
tyre personale dhe për ndalimin e ri-hyrjes, parashikojnë si vijon:

Neni 20
“Pa paragjykuar dispozitat më të favorshme të parashikuara në një traktat 

ndërkombëtar ose në Nenin 21, Ministri mund të dëbojë të huajt që nuk janë të vendosur 
në Mbretëri, nëse ata kanë shkelur rendin publik ose sigurinë kombëtare, ose nuk kanë 
zbatuar kushtet statusore të qëndrimit të tyre. Aty ku, sipas kushteve të një traktati 
ndërkombëtar, asnjë masë e tillë nuk mund të merret për sa kohë i huaji në fjalë është 
thjesht i dyshuar, përpara lëshimit të një urdhri dëbimi duhet të merret mendimi i Bordit 
Këshillues për të Huajt. Rastet e tjera në të cilat një urdhër dëbimi mund të lëshohet 
vetëm pas konsultimit të Bordit Këshillues për të Huajt përcaktohen me dekret mbretëror 
të miratuar nga Kabineti.

Pa paragjykuar Nenin 21, paragrafët 1 dhe 2, të huajt që janë vendosur në Mbretëri, 
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ose kanë rezidencë afatgjatë dhe që kanë kryer një shkelje serioze të rendit publik ose 
sigurisë kombëtare mund të dëbohen nga Kurora, pas konsultimit me Bordin Këshillues 
për të Huajt. Urdhri i dëbimit duhet të diskutohet nga Kabineti nëse masa bazohet në 
aktivitetet politike të individit.

Urdhrat e dëbimit dhe përjashtimit duhet të bazohen ekskluzivisht në sjelljen 
personale të të huajit në fjalë. Fakti që ai ose ajo ka përdorur ligjërisht lirinë e tij për të 
shprehur mendime, ose lirinë e tubimit paqësor, ose të organizimit nuk mund të shërbejë 
si bazë për një urdhër të tillë”.

Neni 74/11
“1. Kohëzgjatja e ndalimit të ri-hyrjes do të përcaktohet në dritën e të gjitha rrethanave 

të veçanta të secilit rast.
Urdhri i dëbimit shoqërohet me një ndalim ri-hyrjeje prej jo më shumë se tre vjet, 

në rastet e mëposhtme:
(1)  kur nuk është vënë në dispozicion kohë për largim vullnetar; ose
(2)  kur nuk është zbatuar një urdhër i mëparshëm dëbimi.

Periudha maksimale trevjeçare e përmendur në nën paragrafin e dytë do të rritet 
deri në një maksimum prej pesë vitesh, kur shtetasi i një vendi të tretë ka përdorur 
mashtrime ose mjete të tjera të paligjshme për të marrë, ose ruajtur leje qëndrimin.

Urdhri i largimit mund të shoqërohet nga një ndalim ri-hyrjeje prej më shumë se 
pesë vjetësh, kur një shtetas i një vendi të tretë paraqet një kërcënim serioz për rendin 
publik ose sigurinë kombëtare.
2.  Ministri ose përfaqësuesi i tij/saj mund të pengojë vendosjen e një ndalimi ri-

hyrjeje, kur rezidenca e një shtetasi nga një vend i tretë ndërpritet në përputhje 
me Nenin 61/3, paragrafi i tretë ose 61/4, paragrafi i dytë, pa paragjykuar nën 
paragrafin e dytë të paragrafit 1(2), me kusht që personi në fjalë të mos përbëjë 
kërcënim për rendin publik ose sigurinë kombëtare. 
Ministri ose përfaqësuesi i tij/saj, për arsye humanitare mund të vendosin të mos 

venë ndalim ri-hyrjeje në raste individuale.
3.  Ndalimi i ri-hyrjes hyn në fuqi në datën e njoftimit. Ai nuk duhet të cenojë të 

drejtën për mbrojtje ndërkombëtare, sikurse përcaktohet në Nenet 9ter, 48/3 dhe 
48/4.»

C. Ankesat kundër vendimeve të organeve administrative

111. Bordi i Ankesave për të Huajt është një gjykatë administrative e themeluar me Aktin e 
15 Shtatorit 2006 që reformoi Conseil d’État dhe themeloi një Bord Ankesash për të 
Huajt. Detyrat, juridiksioni, përbërja dhe funksionimi i Bordit të Ankesave për të Huajt 
rregullohen nga dispozitat e Pjesës I bis të Aktit për të Huajt, të inkorporuara me Aktin e 
lartpërmendur të datës 15 Shtator 2006. Procedura pranë Bordit të Ankesave për të Huajt 
është përcaktuar nga Dekreti mbretëror i 21 Dhjetorit 2006.

112. Juridiksioni i Bordit të Ankesave për të Huaj është i dyfishtë. Së pari, në procedurat lidhur 
me vendimet e Komisionerit të Përgjithshëm për Refugjatët dhe Personat pa Shtetësi, 
në lidhje me dhënien e statusit të refugjatit dhe kategorive të ndryshme të mbrojtjes 
plotësuese, Bordi ka juridiksion të plotë dhe ankesa ka automatikisht efekt pezullues. 
Bordi i Ankesave për të Huajt mund të pranojë prova të reja dhe të gjitha çështjet e 
faktit dhe të ligjit i transferohen atij. Në raste të tilla, ai mund të mbështesë, të anulojë 
ose të ndryshojë vendimin. Së dyti, vendimet e Zyrës së të Huajve lidhur me rezidencën 
dhe dëbimin mund të apelohen me anë të një kërkese për anulim për mosrespektimin e 
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kërkesave thelbësore procedurale, ose të formaliteteve statusore që sjellin pavlefshmëri, 
ose me arsyetimin se Zyra për të Huajt ka tejkaluar ose keqpërdorur kompetencat e saj.

113. Kërkesa për anulim nuk pezullon automatikisht zbatimin e masës së ankimuar, megjithatë 
Akti për të Huajt përcakton se ajo mund të shoqërohet me një kërkesë për ndërprerje 
të ekzekutimit të masës sipas procedurës jashtëzakonisht urgjente, e cila vetë pezullon 
automatikisht zbatimin e masës, ose sipas procedurës së zakonshme.

114. Në kohën e ngjarjeve në rastin në fjalë, kërkesat për një ndërprerje të ekzekutimit 
rregulloheshin nga dispozitat e Nenit 39/82 të Aktit për të Huajt, i cili parashikonte si 
vijon:
“1.  Kur vendimi i një organi administrativ është subjekt i një kërkese për anulim sipas 

Nenit 39/2, Bordi, i vetëm ka juridiksion për të urdhëruar pezullimin e ekzekutimit. 
Pezullimi i ekzekutimit do të urdhërohet, pasi provat janë deklaruar nga palët, ose 
janë mbledhur në mënyrë të rregullt, dhe me anë të një vendimi të arsyetuar të 
kryetarit të Divizionit që e shqyrton kërkesën, ose gjykatësin e Apelit për të huajt 
që është caktuar për këtë qëllim.
Në rastet e urgjencës ekstreme, mund të urdhërohet pezullimi provizor i ekzekutimit, 

pa u deklaruar provat nga disa, ose nga cilado palë.
Aplikantët të cilët kërkojnë pezullim të ekzekutimit duhet të zgjedhin ose 

procedurën jashtëzakonisht urgjente ose procedurën e zakonshme. Ata nuk mund t’i 
kërkojnë njëkohësisht ose njërën pas tjetrës, apo të kërkojnë përsëri kohë në dispozicion 
për të aplikuar ose ri-aplikuar sipas nën-paragrafit 3 për pezullimin e ekzekutimit, në 
kërkesën referuar paragrafit 3, në lidhje me papranueshmërinë.

Duke iu shmangur nën paragrafit të katërt dhe pa cenuar paragrafin 3, refuzimi i 
një kërkese për pezullimin e ekzekutimit nën procedurën jashtëzakonisht urgjente nuk 
e pengon aplikantin që më pas të kërkojë pezullimin e ekzekutimit sipas procedurës së 
zakonshme, kjo kur aplikimi sipas procedurës jashtëzakonisht urgjente është refuzuar 
me arsyetimin se urgjenca ekstreme e situatës nuk ishte mjaftueshëm e krijuar.
2.  Pezullimi i ekzekutimit mund të urdhërohet vetëm nëse arsyet për të lënë mënjanë 

vendimin e kundërshtuar janë mjaft serioze dhe nëse zbatimi i menjëhershëm i 
vendimit mund të shkaktojë dëme serioze dhe të pariparueshme.
Vendimet që urdhërojnë pezullimin e ekzekutimit mund të regjistrohen ose të 

ndryshohen me kërkesë të palëve.
3.  Përveç rasteve të urgjencës ekstreme, kërkesa për pezullim të ekzekutimit dhe 

aplikimi për të mos e zbatuar atë duhet të dorëzohen në një dokument të vetëm.
Titulli i aplikimit duhet të specifikojë nëse është paraqitur një aplikim për anulim 

vendimi, apo për pezullim ekzekutimi së bashku me një kërkesë për anulim vendimi. 
Mosrespektimi i këtij formaliteti do të sjellë konsiderimin e aplikimit vetëm si aplikim 
për anulim.

Pasi të jetë paraqitur kërkesa për anulim, çdo kërkesë e mëvonshme për pezullim të 
ekzekutimit është e papranueshme, pa paragjykuar mundësinë që kërkuesi të paraqesë 
në mënyrën e përmendur më lart, një kërkesë të re për anulim, shoqëruar me një kërkesë 
për pezullim të ekzekutimit, nëse afati për ankesat nuk ka përfunduar.

Kërkesa duhet të përfshijë një deklaratë të arsyeve dhe fakteve që sipas pikëpamjes 
së aplikantit, justifikojnë pezullimin e ekzekutimit, ose nëse është i aplikueshëm urdhri 
për masa provizore.

Çdo urdhër për pezullimin e ekzekutimit të vendimit ose masave të tjera provizore 
të dhëna përpara paraqitjes së kërkesës për anulim të vendimit, do të ngrihet menjëherë 
nga kryetari i Divizionit që e ka lëshuar atë, ose nga gjyqtari i Apelit për të huajt i caktuar 
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nga ai, nëse gjyqtari vëren se brenda afatit të përcaktuar në rregulloret procedurale nuk 
është bërë asnjë aplikim për anulimin e masave.
4.  Kryetari i Divizionit ose gjykatësi i Apelit i caktuar nga ai/ajo do të vendosë për 

kërkesën për pezullim të ekzekutimit brenda tridhjetë ditësh. Nëse urdhërohet 
pezullimi i ekzekutimit duhet të jepet vendim mbi aplikimin për anulim brenda 
katër muajve nga dita e marrjes së vendimit.
Nëse i huaji në fjalë është subjekt i një urdhri për dëbim, ose një urdhri që 

refuzon pranimin e tij, i cili duhet të zbatohet në mënyrë të menjëhershme dhe nuk ka 
paraqitur ende një kërkesë për pezullim të ekzekutimit, ai/ajo mund të kërkojë pezullim 
të ekzekutimit të vendimit sipas procedurës jashtëzakonisht urgjente. Nëse ai/ajo ka 
paraqitur një kërkesë sipas procedurës jashtëzakonisht urgjente në përputhje me këtë 
dispozitë, jo më vonë se pesë ditë, por jo më herët se tre ditë pune pas njoftimit të 
vendimit, kërkesa do të shqyrtohet nga Bordi brenda dyzet e tetë orëve nga marrja. 
Nëse kryetari i Divizionit ose gjykatësi i Apelit për të huajt nuk merr vendim brenda 
kësaj kohe do të informohen kryetari i Parë ose kryetari dhe do të ndërmarrin veprimet 
e nevojshme për të siguruar që vendimi të jepet brenda 72 orëve nga data marrjes së 
kërkesës. Ai/ajo gjithashtu mund të shqyrtojë rastin dhe të marrë vendim. Nëse nuk 
lejohet pezullimi i ekzekutimit, masa do të bëhet përsëri e zbatueshme.
... “

115. Nëse personi në fjalë ka zgjedhur procedurën “e zakonshme” në kërkimin e pezullimit të 
ekzekutimit, ai/ajo gjatë procedurës nëse është e nevojshme mund të aplikojë për masa 
provizore, si një çështje jashtëzakonisht urgjente, në përputhje me Nenin 39/84 të Aktit.

116. Për një kërkesë për pezullim të ekzekutimit ose për dhënien e masës provizore në rast 
urgjence ekstreme, zbatimi i masës së dëbimit duhej të ishte i menjëhershëm (Neni 
39/82, paragrafi 4, nën paragrafi i dytë dhe Neni 39/85, nën paragrafi i parë i Aktit të 
të Huajve). Bordi i Ankesave për të Huajt mban qëndrimin se për shkak të rrezikut të 
menjëhershëm i huaji në fjalë duhej të ishte subjekt i një mase shtrënguese që synonte 
sigurimin e largimit të tij nga vendi, domethënë të një urdhri për ndalimin e tij/saj në 
një strukturë të mbyllur me qëllim dëbimin (shih, midis shumë autoriteteve të tjera, 
vendimin nr.456, datë 27 Qershor 2007 dhe vendimin nr.7512, datë 20 Shkurt 2008).

117. Akti për të Huajt u ndryshua me Aktin e datës 10 Prill 2014 që parashikon dispozita 
të ndryshme lidhur me procedurën para Bordit të Ankesave për të Huajt dhe Conseil 
d’État. Në veçanti, ky Akt reformon procedurën që rregullon kërkesat për pezullim 
të ekzekutimit nën procedurën jashtëzakonisht urgjente, në mënyrë që të marrë në 
konsideratë vendimin e Gjykatës në M.S.S. v. Belgjikës dhe Greqisë ([GC], nr. 30696/09, 
GjEDNj 2011) dhe vendimet e mëpasshme të Bordit të Ankesave për të Huajt (shih, 
në veçanti, shtatë vendimet e të gjithë Bordit të 17 Shkurtit 2011 (nr. 56.201 deri në 
56.205, 56.207 dhe 56.208) dhe të Gjykatës Kushtetuese (vendimi nr.1/2014, datë 16 
Janar 2014, që anulon pjesën e Aktit të datës 15 Mars 2012 për ndryshimin e Aktit për 
të Huajt, i cili parashikoi një procedurë të shpejtë për azilkërkuesit nga vendet e treta 
“të sigurta”).

118. Sipas dispozitave të reja të Neneve 39/82 dhe 39/85, një kërkesë për pezullim ekzekutimi 
sipas procedurës jashtëzakonisht urgjente duhet të dorëzohet brenda dhjetë ditëve, ose 
pesë ditëve nëse urdhri për dëbim nuk është i pari i lëshuar kundrejt personit të interesuar. 
Kriteret për përcaktimin e urgjencës ekstreme mbeten të pandryshuara. Largimi duhet 
të jetë i menjëhershëm, një situatë e cila vlen para së gjithash për personat në ndalim. 
Megjithatë, Akti nuk përjashton mundësinë që situata të tjera të justifikojnë aplikimin 
e procedurës jashtëzakonisht urgjente. Sipas dispozitave të reformuara, prezumohet se 
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ekziston rreziku i një dëmi serioz dhe të pariparueshëm nga shkelja e prezumuar e të 
drejtave për të cilat nuk lejohet derogimi, siç janë ato të parashikuara në Nenet 2, 3 dhe 
4 të Konventës.

119. Kundër vendimit të Bordit të Ankesave për të Huajt që ka rrëzuar një kërkesë për anulim, 
në Conseil d’État mund të paraqitet një ankesë administrative për sa i përket ligjit. 
Ankesa nuk ka efekt pezullues.

III.  LEGJISLACIONI I BASHKIMIT EVROPIAN

120. Çështja e pragut të ashpërsisë që një sëmundje duhet të arrijë në mënyrë që të justifikojë 
dhënien e lejes së qëndrimit për arsye mjekësore u ngrit kohët e fundit përpara GjED. 
Në kontekstin e dy rasteve, Mohamed M’Bodj k. Shtetit belg (18 Dhjetor 2014, çështja 
C-542/13) dhe Qendra publike e veprimit social e Ottignies-Louvain-La-Neuve 
k. Moussa Abdida (18 Dhjetor 2014, çështja C-562/13), GjED u thirr për të trajtuar 
marrëdhënien ndërmjet Nenit 9ter të Aktit për të Huaj dhe Aktit të Bashkimit Evropian 
(“BE”).

121. Në M’Bodj (paragrafët 39-47), GjED ka konstatuar se dhënia e lejes së qëndrimit për 
arsye shëndetësore për personat që nuk i plotësonin kërkesat thelbësore, duke i bërë 
ata të përshtatshëm për mbrojtje plotësuese sipas Direktivës së Kualifikimit, nuk mund 
të konsiderohet si një standard më i favorshëm për qëllime të Nenit 3 të Direktivës, në 
kontekstin e mbrojtjes së tillë plotësuese, kështu nuk përfshihet në fushën e zbatimit 
të Direktivës. Edhe duke marrë në konsideratë jurisprudencën e vendosur në N. k. 
Mbretërisë së Bashkuar, sipas të cilës në raste shumë të jashtëzakonshme që kanë të 
bëjnë me dëbimin e një të huaji me sëmundje të rëndë, mund të pretendohen shkaqe 
humanitare për të përfituar mbrojtjen e Nenit 3 të Konventës, por rreziku i përkeqësimit 
të shëndetit të një shtetasi të një vendi të tretë që vuan nga një sëmundje serioze, si pasojë 
e mungesës së trajtimit të duhur në vendin pritës, sipas GjED nuk ishte i mjaftueshëm 
për t’i garantuar atij personi mbrojtje plotësuese, përveç nëse dëmi ka marrë formën e 
një sjellje nga ana e një shteti ose pale të tretë jo shtetërore.

122. Në çështjen Abdida (paragrafët 33 dhe 38-63), GJED vendosi që ndërsa leja e qëndrimit 
për arsye shëndetësore nuk hyri në kuadër të Direktivës së Kualifikimit, vendimet për 
refuzimin e kësaj leje mbuloheshin nga Direktiva 2008/115/EC e Parlamentit Evropian 
dhe e Këshillit, e 16 Dhjetorit 2008, “Mbi standardet dhe procedurat e përbashkëta në 
Shtetet Anëtare për kthimin e shtetasve të vendeve të treta që qëndrojnë në mënyrë të 
paligjshme” (“Direktiva e Kthimit”). Si një vendim kthimi, vendimi që refuzonte lejen 
për të qëndruar në baza shëndetësore ishte objekt i respektimit të masave mbrojtëse të 
parashikuara nga Direktiva e Kthimit dhe nga Karta e të Drejtave Themelore të BE-
së. Neni 19 § 2 i Kartës parashikon se askush nuk mund të dërgohet në një shtet ku 
kishte rrezik serioz që ai/ajo do t’i nënshtrohet torturës, trajtimit ose dënimeve të tjera 
çnjerëzore ose degraduese. Duke pasur parasysh se sipas Nenit 52 § 3 të Kartës, të drejtat 
e mishëruara në të kishin në nivel minimal të njëjtin kuptim dhe shtrirje si të drejtat e 
barasvlershme të garantuara nga Konventa, GjED, nga jurisprudenca e vendosur në N. k. 
Mbretërisë së Bashkuar nxori përfundimin se vendimi për të dëbuar një të huaj që vuante 
nga një sëmundje e rëndë fizike ose mendore në një vend ku lehtësitë për trajtimin e 
sëmundjes ishin më të ulëta se ato që ishin në dispozicion në shtetin dëbues, mund të 
ngrinte çështje sipas Nenit 3 të Konventës. Kjo në raste shumë të jashtëzakonshme, kur 
arsyet humanitare kundër dëbimit ishin bindëse. Këto raste shumë të jashtëzakonshme 
u karakterizuan, sipas pikëpamjes së GjED nga serioziteti dhe natyra e pariparueshme e 
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dëmit që mund të shkaktohet nga dëbimi i një shtetasi të një vendi të tretë, në një vend 
në të cilin ekzistonte një rrezik serioz që ai/ajo do t’i nënshtrohet trajtimit çnjerëzor 
ose degradues. Më tej, Gjykata Evropiane e Drejtësisë vendosi që mjetet juridike në 
lidhje me një vendim që refuzon leje qëndrimin në baza shëndetësore duhet të kenë 
efekt pezullues, në përputhje me praktikën gjyqësore të Gjykatës së Strasburgut. Kjo 
nënkuptonte që duheshin bërë parashikime që të përmbusheshin nevojat themelore të 
kërkuesit, në pritje të një vendimi mbi ankesën e tij/saj në përputhje me Direktivën e 
Kthimit.

IV.  MATERIALE TË TJERA TË APLIKUESHME

123. Duke u bazuar në të dhënat e përmendura në vendimin e Dhomës (paragrafët 90-92), 
Komiteti Evropian i të Drejtave Sociale vlerësoi përputhshmërinë e sistemit shëndetësor 
gjeorgjian me Nenin 11 § 1 të Kartës Sociale Evropiane (E drejta për mbrojtjen e 
shëndetit, largimi i shkaqeve të sëmundjeve) dhe miratoi konkluzionet e mëposhtme 
(Konkluzione 2015, Gjeorgji, Neni 11 § 1):
“...

Komiteti nënvizon informacionin e paraqitur nga Gjeorgjia në përgjigje të 
përfundimit se nuk është vërtetuar se ekziston një sistem i shëndetit publik që ofron 
mbulim universal (Konkluzionet 2013, Gjeorgji).

Komiteti kujton që sistemi i kujdesit shëndetësor duhet të jetë i arritshëm për të 
gjithë. E drejta e marrje së kujdesit kërkon ndër të tjera që kostoja e kujdesit shëndetësor 
të mbulohet, të paktën pjesërisht, nga shoqëria si një e tërë (Konkluzionet I (1969), 
Deklarata e Interpretimit të Nenit 11) dhe kostot e kujdesit shëndetësor nuk duhet të 
përfaqësojë një barrë tepër të rëndë për individin. Pagesat jashtë xhepit nuk duhet të 
jenë burimi kryesor i financimit të sistemit shëndetësor (Konkluzionet 2013, Gjeorgji).

Raporti thotë se më 28 Shkurt 2013 u lançua një program universal i kujdesit 
shëndetësor për personat pa sigurim mjekësor. Faza e parë e programit siguroi qytetarët 
me një paketë mjekësore bazë, duke përfshirë kujdesin parësor shëndetësor dhe shtrimin 
urgjent. Që nga 1 Korriku 2013, programi është zgjeruar për të përfshirë më shumë 
shërbime të kujdesit parësor shëndetësor dhe shtrimin urgjent, kujdesin ambulator 
urgjent, operacionet e planifikuara, trajtimin e sëmundjeve onkologjike dhe lindjen e 
fëmijëve. Sipas të dhënave të fundit (Prill 2014), të gjithë qytetarët e Gjeorgjisë tani janë 
të pajisur me kujdes shëndetësor bazë, rreth 3.4 milionë njerëz, në kuadër të Programit 
Universal të Kujdesit Shëndetësor rreth 560.000 njerëz janë përfitues të Programit të 
Sigurimit Shëndetësor Shtetëror dhe rreth 546.000 njerëz kanë sigurim privat ose nga 
ndërmarrja.

Komiteti vëren se Qeveria e ka shpallur kujdesin shëndetësor fushë prioritare, 
duke rezultuar në pothuajse dyfishim të fondeve për programet e kujdesit shëndetësor 
shtetëror: nga 365 milionë GEL në vitin 2012 (139 milion €) në 634 milionë GEL në 
2013 (241 milion €). Shpenzimet shtetërore si pjesë e PBB-së janë rritur nga 1.7% në 
2.7% dhe si pjesë e buxhetit të shtetit nga 5% në 9%.

Megjithatë, Qeveria pranon se pavarësisht përmirësimeve, kostoja e ilaçeve mbetet 
e lartë, duke arritur në 35% të shpenzimeve të shtetit për kujdesin shëndetësor. Raporti 
nuk jep informacion mbi pagesat jashtë xhepit si pjesë e shpenzimeve totale në kujdesin 
shëndetësor, por sipas të dhënave të OBSH-së në vitin 2011 ishte ende midis 60% dhe 
70% (krahasuar me mesatarisht rreth 16% për BE- 27). Mbulimi shumë i kufizuar i 
kostove të ilaçeve tani është siguruar me anë të Programit Universal të Kujdesit 
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Shëndetësor, për shembull për kujdesin urgjent, kimioterapinë dhe radioterapinë, por 
mungesa e përgjithshme e mbulimit të kostove mjekësore është një pikë kryesore e 
pakënaqësisë ndërmjet përfituesve të programit, kjo sipas një vlerësimi (Vlerësimi i 
Programit të Shëndetit Universal (UHC) nga Projekti i Forcimit të Sistemit Shëndetësor 
të USAID-it, Prill 2014). Komiteti nënvizon shembujt e sjellë nga Qeveria për mbulimin 
e kostove të caktuara të ilaçeve nën Programin e Sigurimeve Shëndetësore Shtetërore.

Raporti thekson se si rezultat i masave të liberalizimit, tregu farmaceutik është bërë 
i lirë dhe konkurrues, megjithatë nuk janë sjellë prova për të treguar se çmimi i ilaçeve 
është bërë përgjithësisht më i arritshëm, veçanërisht për grupet e ndjeshme dhe ata me 
kushte të sëmundjeve kronike.

Ndërsa Komiteti mendon se Programi Universal i Kujdesit Shëndetësor është një 
hap pozitiv përpara dhe se roli i pagesave jashtë xhepit si një burim i financimit të 
sistemit shëndetësor mund të jetë zvogëluar disi, ai ende mendon se përqindja e lartë 
e  pagesave jashtë xhepit për kujdesin shëndetësor dhe në veçanti kostot e larta të 
ilaçeve paraqesin një barrë shumë të lartë për individin, duke qenë pengesë për marrjen 
universale të kujdesit shëndetësor. Prandaj, situata nuk është në përputhje me Kartën.

Përfundim
Komiteti konkludon se situata në Gjeorgji nuk është në përputhje me Nenin 11§1 

të Kartës për arsye se pagesat jashtë xhepit në përgjithësi dhe kostot e ilaçeve në veçanti 
paraqesin barrë shumë të lartë për individin, duke qenë pengesë për marrjen universale 
të kujdesit shëndetësor.”

LIGJI

I.  ÇËSHTJE PARAPRAKE

124. Pas vdekjes së kërkuesit, të afërmit e tij shprehën dëshirën për të vazhduar procedurat 
(shih paragrafin 1 më lart).

125. Qeveria e paditur nuk ka paraqitur asnjë vërejtje për këtë çështje.
126. Gjykata zakonisht lejon që të afërmit të vazhdojnë kërkimin, në rastet kur kërkuesi ka 

vdekur pas paraqitjes së kërkesës në Gjykatë, me kusht që ata të ketë pasur një interes të 
ligjshëm (shih Malhous k. Republikës Çeke (vendimi nr. 33071/96, GjEDNj 2000-XII, 
dhe Murray k. Holandës [GC], nr.10511 / 10, § 79, GjEDNj 2016). Në rastin në fjalë, 
Gjykata merr parasysh dëshirën e shprehur nga familja e kërkuesit (shih paragrafin 1, më 
lart) për të vazhduar procedurat. Duke marrë parasysh përfundimin e saj në paragrafin 
133 ajo vlerëson se është e panevojshme të përcaktohet nëse familja ka një interes të 
ligjshëm në këtë drejtim.

127. Megjithatë, Gjykata duhet të konstatojë nëse për shkak të vdekjes së kërkuesit dhe 
natyrës së shkeljeve të pretenduara, kërkimi duhet të çregjistrohet nga lista e çështjeve, 
ose nëse përkundrazi ekzistojnë rrethana të veçanta që kërkojnë vazhdimin e shqyrtimit 
të tij sipas Nenit 37 § 1.

128. Në lidhje me këtë, Neni 37 § 1 i Konventës parashikon:
“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. 
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d. Megjithatë, Gjykata vazhdon shqyrtimin e kërkesës kur këtë e kërkon respektimi i 
të drejtave të njeriut të garantuara nga Konventa dhe protokollet e saj.

129. Gjykata rithekson që çështjet e të drejtave të njeriut para së gjithash kanë një dimension 
moral, i cili duhet të merret në konsideratë kur shqyrtohet nëse duhet të vazhdohet 
shqyrtimi i një kërkese pas vdekjes së kërkuesit (shih Karner k. Austrisë, nr. 40016/98, 
§ 25, GjEDNj 2003 IX, dhe Malhous (vend.), cituar më lart).

130. Gjykata ka theksuar në mënyrë të përsëritur se gjykimet e saj shërbejnë jo vetëm për 
të marrë vendim për ato raste që paraqiten para saj, por në përgjithësi për të qartësuar, 
mbrojtur dhe zhvilluar rregullat e themeluara nga Konventa, duke kontribuar kështu 
në respektimin e angazhimeve të marra nga shtetet. Edhe pse qëllimi parësor i sistemit 
të Konventës është të sigurojë zhdëmtim individual, misioni i tij është gjithashtu të 
përcaktojë çështjet në bazë të politikave publike në interes të përbashkët, duke 
ngritur standardet e përgjithshme të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe të zgjerojë 
jurisprudencën e të drejtave të njeriut në të gjithë komunitetin e Shteteve Palë të 
Konventës (shih Karner, cituar më lart, § 26).

131. Gjykata vëren se rasti aktual i është referuar Dhomës së Madhe më 20 Prill 2015 në 
përputhje me Nenin 43 të Konventës, i cili parashikon se çështjet mund të referohen nëse 
ngrenë “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”.

132. Gjykata vëren se në rastin aktual ka çështje të rëndësishme, veçanërisht në lidhje me 
dëbimin e të huajve që janë të sëmurë rëndë. Kështu, ndikimi i këtij rasti shkon përtej 
situatës së veçantë të kërkuesit, ndryshe nga shumica e rasteve të ngjashme për dëbim 
për të cilat ka vendosur Dhoma (krahaso F.G. k. Suedisë [GC], nr. 43611/11, § 82, 
GjEDNj 2016) .

133. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata konstaton se rrethana të veçanta që kanë të 
bëjnë me respektimin e të drejtave të njeriut siç përcaktohen në Konventë dhe Protokollet 
e saj kërkojnë që ajo të vazhdojë shqyrtimin e kërkesës në përputhje me Nenin 37 § 1 
të Konventës.

II.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENEVE 2 DHE 3 TË KONVENËS

134. Kërkuesi pretendoi se kishte pasur shkaqe thelbësore për të besuar se nëse do të dëbohej 
në Gjeorgji, ai do të përballej me një rrezik real për trajtim çnjerëzor dhe degradues në 
kundërshtim me Nenin 3 të Konventës dhe një vdekje të parakohshme në kundërshtim 
me Nenin 2. Këto Nene parashikojnë:

Neni 2
“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.
...”

Neni 3
“Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore 

ose poshtëruese.”

A.  Vendimi i Dhomës

135. Dhoma filloi gjykimin duke shqyrtuar nëse dëbimi i kërkuesit në Gjeorgji do të shkelte 
Nenin 3 të Konventës (shih paragrafët 117 26 të vendimit të Dhomës).
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136. Ajo vuri në dukje se, sipas praktikës së vendosur në N. k. Mbretërisë së Bashkuar ([GC], 
nr. 26565/05, GjEDNj 2008), Neni 3 mbron nga dëbimi të huajt që vuajnë nga një 
sëmundje, përveçse në raste përjashtimore, në të cilat arsyet humanitare kundër dëbimit 
janë bindëse. Fakti që rrethanat individuale, duke përfshirë edhe jetëgjatësinë e tij do 
të zvogëloheshin ndjeshëm nëse do të dëbohej nuk përbënin arsye të tilla. Në rastin në 
fjalë, sëmundjet nga të cilat vuante kërkuesi ishin të gjitha të qëndrueshme dhe nën 
kontroll, si rezultat i trajtimit të marrë në Belgjikë; ai ishte i aftë për të udhëtuar dhe jeta 
e tij nuk rrezikohej në mënyrë të menjëhershme.

137. Dhoma vuri në dukje se ilaçet për trajtimin e sëmundjeve të kërkuesit gjendeshin edhe në 
Gjeorgji. Ajo pranoi se marrja e tyre nuk ishte e garantuar dhe se për shkak të mungesës 
së burimeve financiare jo të gjithë personat në fjalë merrnin të gjitha mjekimet dhe 
trajtimet që i nevojiteshin. Megjithatë, duke pasur parasysh faktin se kërkuesi nuk do 
të lihej tërësisht pa burime financiare nëse do të kthehej, faktin që autoritetet belge i 
kishin ofruar ndihmë mjekësore, ndërkohë që çështja ishte në pritje përpara Gjykatës 
dhe faktin që Gjeorgjia ishte Palë Kontraktuese në Konventë, Gjykata konstatoi se 
në mënyrën që çështja u ngit nuk kishte rrethana të jashtëzakonshme që përjashtonin 
dëbimin e kërkuesit.

138. Dhoma vlerësoi se shqyrtimi i ankesave të kërkuesit nga pikëpamja e Nenit 2 nuk ka 
çuar drejt një përfundimi tjetër (shih paragrafin 127 të vendimit të Dhomës).

 B. Vëzhgimet e palëve përpara Dhomës së Madhe

1. Kërkuesi
139. Kërkuesi parashtroi se në përputhje me jurisprudencën e Gjykatës të përcaktuar në 

vendimet M.S.S. k. Belgjikës dhe Greqisë ([GC], nr. 30696/09, GjEDNj 2011) dhe 
Tarakhel k. Zvicrës (GC), nr. 29217/12, GjEDNj 2014 (ekstrakte)), shkelja e pretenduar 
e Nenit 3 të Konventës duhet të shqyrtohet in concreto dhe në dritën e të gjitha fakteve 
të çështjes, duke marrë në shqyrtim mundësinë e trajtimit në vendin e destinacionit dhe 
cenueshmërinë e veçantë të personit në fjalë.

140. Cenueshmëria e veçantë e kërkuesit rezultoi kryesisht nga gjendja e tij shëndetësore, 
leucemia e tij kishte arritur në fazën më serioze, fazën Binet C. Ai tashmë kishte zhvilluar 
seanca të shumta kimioterapie dhe sëmundja e kishte vënë nën rrezikun e komplikime të 
rënda, të cilat kërkonin monitorim të rregullt në një mjedis të specializuar. Ai trajtohej 
me Ibrutinib, i cili ishte shumë i shtrenjtë, kushtonte rreth 6.000 euro në muaj dhe dozimi 
i tij duhej të përshtatej vazhdimisht me trajtimin për hepatitin C. Ky i fundit ishte bërë 
aktiv përsëri pas një rikthimi në 2012 dhe 2013 dhe kërkonte gjithashtu një trajtim shumë 
të shtrenjtë që kushtonte 700 euro në ditë. Sapo ta lejonte gjendja e tij e përgjithshme 
ishte planifikuar të trajtohej me transplantim dhurues, me një kosto prej 150.000 eurosh. 
Kjo ishte shpresa e tij e vetme për shërim dhe po zhvillohej kërkimi për një donator 
të përputhshëm e të pavarur. Gjendja e kërkuesit u dobësua më tej nga infeksionet e 
përsëritura dytësore të shkaktuara nga sëmundja e tij pulmonare obstruktive kronike, 
e cila ishte rënduar dhe nuk ishte duke u monitoruar. Përveç kësaj, kërkuesi kishte tri 
gishta të prerë dhe krahun e majtë të paralizuar.

141. Përpos faktit se sipas mjekut të tij, as trajtimi me Ibrutinib dhe as transplantimi me 
dhurues nuk disponohej në Gjeorgji, kërkuesi nuk kishte asnjë garanci se ai do të kishte 
praktikisht mundësi të merrte trajtim për shpëtimin e jetës, duke pasur parasysh mangësitë 
e vërtetuara në sistemin shëndetësor gjeorgjian. Në vitin 2008, Ligji për sigurimin e 
detyrueshëm shëndetësor ishte zëvendësuar me një sistem me dy nivele. Njerëzit të 
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cilët mund ta përballonin atë ishin inkurajuar të paguanin sigurime shëndetësore private 
dhe të shfrytëzonin kujdesin e siguruar nga spitalet që ishin privatizuar gradualisht. 
Ndërkohë, pjesa tjetër e popullsisë, ajo më pak e pasur (vlerësuar në 20% të popullsisë) 
në parim, kishin të drejtë të përfitonin kujdesin shëndetësor falas, në bazë të një skeme të 
veçantë të sigurimit universal. Sidoqoftë, në praktikë për shkak të një sistemi joefektiv 
për përcaktimin e përshtatshmërisë,  shpenzimet e kujdesit shëndetësor për rreth 
gjysmën e më pak të pasurve në shoqëri nuk mbuloheshin. Veç kësaj, sigurimi i kujdesit 
dhe infrastrukturës për pjesën më pak të pasur të shoqërisë ishte shumë i kufizuar.

142. Për më tepër, sipas parashtrimeve të kërkuesit, barra provës në lidhje me ekzistencën e 
mundësisë reale dhe praktike për marrjen e kujdesit shëndetësor në Gjeorgji i takonte 
autoriteteve belge, të cilat kishin burime më të avancuara hetimore.

143. Më konkretisht, i takonte autoriteteve belge në kontekstin e kërkesës për sistemim 
në bazë të Nenit 9ter të Aktit për të Huajt të vlerësonin në dritën e informacionit në 
dispozicion për gjendjen personale, familjare dhe mjekësore të kërkuesit dhe mangësitë 
e sistemit shëndetësor gjeorgjian, rrezikun e shkeljes së Nenit 3 të Konventës dhe të mos 
e privonin atë në parim nga mundësia e vetme që kishte në dispozicion për të siguruar 
një të drejtë themelore.

144. A fortiori, edhe duke supozuar që shteti belg e kishte shqyrtuar në themel kërkesën 
për leje qëndrimi, ai nuk mund thjesht të kishte supozuar që kërkuesi do të trajtohej në 
përputhje me kërkesat e Konventës. Siç është bërë e qartë nga vendimi M.S.S. k. Belgjikës 
dhe Greqisë, fakti që Gjeorgjia ishte Palë Kontraktuese në Konventë nuk do të thotë 
që mund të prezumohet ipso facto se Gjeorgjia nuk mund të konsiderohet përgjegjëse 
për shkeljet e Konventës. Aderimi në traktate që garantojnë respektimin e të drejtave 
themelore nuk është i mjaftueshëm për të siguruar mbrojtje të përshtatshme nga rreziku 
i keqtrajtimit, ku si në rastin aktual, burime të besueshme raportuan praktikat të kryera 
nga autoritet, ose të lejuara nga ato, të cilat ishin dukshëm në shkelje të Konventës.

145. Në të kundërt, i përkiste autoriteteve belge të bënin hetime dhe të bindeshin paraprakisht 
se autoritetet gjeorgjiane mund të garantonin praktikisht për kërkuesin marrjen e kujdesit 
të duhur shëndetësor për të mbijetuar dhe se sëmundja e tij do të trajtohej në pajtim me 
dinjitetin njerëzor. Marrja e kujdesit shëndetësor nuk duhet të jetë teorike, por reale dhe 
e garantuar.

146. Duke qenë se shteti belg në kohën e refuzimit të kërkesës për leje qëndrimi kishte 
dështuar të verifikonte në aspektin real dhe praktik, marrjen e trajtimit të nevojshëm 
shëndetësor në Gjeorgji nga ana e kërkuesit dhe në mungesë të garancive në këtë 
drejtim, sipas Nenit 3 të Konventës do të ishte ngritur çështja e përgjegjësisë së tij 
nëse do të kishte vazhduar me procedurën e dëbimit të kërkuesit në Gjeorgji. Nëse do 
të dëbohej, ai do të ishte ekspozuar ndaj rrezikut të trajtimit çnjerëzor ose degradues 
dhe ndaj një vdekjeje të mëparshme për shkak të ndërprerjes së trajtimit intensiv dhe 
të specializuar që kishte marrë në Belgjikë dhe së fundi të shuarjes së çdo shprese për 
kryerjen e transplantimit nga dhuruesit. Përveç kësaj, ekziston edhe ndikimi që do të 
kishte pasur dëbimi tek familjarët e tij. Të gjitha këto rrethana mund të konsiderohen 
nga Gjykata si “përjashtuese” brenda kuptimit të D. k. Mbretërisë së Bashkuar (2 Maj 
1997, Raportet e Gjykimeve dhe Vendimeve 1997 III) dhe N. k. Mbretërisë së Bashkuar 
(cituar më lart) .

147.Kërkuesi më tej pohoi se fakti që statusi i tij jo i rregullt i qëndrimit kishte zgjatur për 
më shumë se shtatë vjet pas kërkimit të leje qëndrimit për arsye shëndetësore, pa u 
shqyrtuar në thelb kërkesa e tij, kishte luajtur një rol të madh në vendosjen e tij në një 
situatë të pasigurt dhe të pambrojtur.
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148. Si përfundim, kërkuesi kishte nevojë për mbrojtje më të madhe për shkak të cenueshmërisë 
së tij të veçantë të lidhur me gjendjen shëndetësore, rrezikun e jetës dhe të mirëqenies 
fizike, varësisë emocionale dhe financiare, si dhe ekzistencën e lidhjeve familjare në 
Belgjikë. Përgjegjësia e shtetit belg sipas Nenit 3 të Konventës rrjedh nga fakti se po 
vijonte të procedonte me dëbimin e kërkuesit pa marrë parasysh këta faktorë, duke 
demonstruar kështu një mungesë respekti për dinjitetin e tij dhe në rast se ai kthehej në 
Gjeorgj, duke e vënë në rrezik serioz për përkeqësim të rëndë dhe të shpejtë të gjendjes 
së tij shëndetësore, e cila çon në vdekje të shpejtë dhe të sigurt.

149. Aplikanti kërkoi që Gjykata të shkonte përtej konstatimeve te saj ne N. k. Mbretërisë 
së Bashkuar dhe të përcaktonte në dritën e këtyre konsideratave, një prag realist të 
ashpërsisë, i cili nuk ishte më i kufizuar vetëm në sigurimin e një “të drejte për të vdekur 
me dinjitet”. Në lidhje me këtë, ai mbështetej në zhvillimet e fundit në jurisprudencën 
e gjykatave belge, të cilat ishin distancuar nga gjetjet në N. k. Mbretërisë së Bashkuar 
dhe tani ofronin mbrojtje më të gjerë se ajo e parashikuar në Nenin 3 të Konventës (Shih 
paragrafët 101 et seq. më sipër).
1. Qeveria belge

150. Qeveria parashtroi se megjithëse në jurisprudencën e Gjykatës pranohej se përgjegjësia 
e një Pale Kontraktuese mund të lindë sipas Nenit 3 për shkak të dëbimit të një të 
huaji dhe ekspozimit të tij ndaj një rreziku të shkeljes së të drejtave të tij ekonomike 
dhe sociale, megjithatë duhej marrë në konsideratë fakti se kur personi në fjalë 
vuante nga një sëmundje, as shteti kthyes dhe as ai pritës nuk mund të deklaroheshin 
drejtpërsëdrejti përgjegjës për mangësitë e sistemit të kujdesit shëndetësor dhe për 
pasojat në shëndetin e individit në fjalë. Praktika gjyqësore tregon se në mënyrë që të 
arrihet pragu i ashpërsisë të kërkuar nga Neni 3, në raste të tilla duhet të kemi të bëjmë 
me natyrë ekstreme të kushteve të jetesës së kërkuesit, ose cenueshmëri ekstreme të tij. 
Rrethanat në kundërshtim me dinjitetin njerëzor duhej të ishin të jashtëzakonshme, në 
një shkallë të tillë që personi në fjalë për shkak të gjendjes kritike përpara dëbimit do të 
vendosej në mënyrë të pashmangshme në një situatë vuajtje të fortë, vetëm për shkak të 
procedurës së dëbimit dhe mungesës së plotë të kujdesit e trajtimit në vendin pritës. Të 
drejtat e njeriut nuk janë sinonim i konsideratave bindëse humanitare dhe një detyrim 
i përgjithshëm për të ofruar asistencë sociale nuk mund të nxirret nga Neni 3 edhe në 
emër të dinjitetit njerëzor.

151. Në këndvështrim të kësaj jurisprudence nuk mund të konkludohej se në rastin aktual, 
kriteret për përgjegjësinë e shtetit belg ishin përmbushur.

152. Duke iu referuar, së pari ecurisë së gjendjes shëndetësore të kërkuesit, Qeveria 
argumentoi se ndërsa gjendja e tij e përgjithshme ishte përkeqësuar që nga koha 
e vendimit të Dhomës, kryesisht si rezultat i efekteve anësore dhe gjendja e tij ishte 
akoma kërcënuese për jetën, sëmundja nga e cila kërkuesi vuante ishin mbajtur nën 
kontroll për një kohë të gjatë nga ilaçet që i ishin dhënë në Belgjikë. Sipas raportit të 
23 Qershorit 2015 të nëpunësit mjekësor të Zyrës së të Huajve, gjendja e kërkuesit nuk 
mund të konsiderohej kritike, ai ishte i aftë për të udhëtuar, sëmundjet e tij nuk ishin 
drejtpërdrejt kërcënuese për jetën dhe asnjë nga organet e tij jetësore nuk ishte në kushte 
që të rrezikonte menjëherë jetën e tij.

153. Për më tepër, duke qenë se kërkuesi nuk kishte dhënë informacion të detajuar në lidhje 
me përmbajtjen e studimit në kontekstin e të cilit trajtohej leucemia e tij ishte e vështirë 
të krijohej ndonjë bazë objektive për pohimin e mjekut të tij të përgjithshëm që e vetmja 
mundësi në këtë fazë kishte qenë dhënia e Ibrutinib, pasuar nga një transplantim dhurues 
dhe se në mungesë të atij trajtimi jetëgjatësia e pacientit do të kishte qenë tre muaj. 
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Faktorë të tjerë u bënë pjesë e ekuacionit, siç është rritja e jetëgjatësisë si rrjedhojë e 
ilaçeve, mundësia e operimit, e cila varej nga mënyra se si do të zhvillohej gjendja e 
përgjithshme e kërkuesit, si dhe shkalla e ulët e suksesit të operacionit. Si përfundim, 
kjo ishte një iniciativë personale e mjekut të përgjithshëm të kërkuesit dhe dukej të ishte 
një zgjedhje strategjike hipotetike lidhur me të dhënat e studimit. Ishte e diskutueshme 
nëse ekzistonte nevoja për vazhdimin e saj. Për sa u përket sëmundjeve të tjera, në bazë 
të informacionit mjekësor të ofruar nuk ishte i mundur të vlerësohej ecuria e tyre.

154. Qeveria parashtroi se duke pasur parasysh këtë mungesë qartësie dhe natyrën komplekse 
e të rrezikshme të procedurës së transplantimit, në bazë të informacionit në dosjen 
mjekësore mund të vlerësohej braktisja e idesë së transplantimit dhurues dhe në vend 
të tij kërkuesi të vazhdonte trajtimin me Ibrutinib në Gjeorgji nën mbikëqyrjen e një 
departamenti të hematologjisë.

155. Çështja tjetër ka të bëjë me faktin nëse kishte arsye për të besuar se pas dëbimit kërkuesi 
do të përballej me një rrezik serioz për trajtim çnjerëzor dhe degradues. Qeveria 
argumentoi se barra e provës në këtë drejtim varet nëse pragu i ashpërsisë i përcaktuar 
në D. k. Mbretërisë së Bashkuar dhe N. k. Mbretërisë së Bashkuar (të dyja përmendur 
më lart) ishte zhvendosur. Nëse do të ruhej praktika aktuale, pabarazia në nivelin e 
kujdesit midis shtetit kthyes dhe shtetit pritës ishte e rëndësishëm vetëm nëse gjendja 
e personit ishte kritike në kohën e dëbimit të tij/saj. Nëse nga ana tjetër, tani ishte një 
çështje e sigurimit të provave dhe jo e kushteve në të cilat personi në fjalë do të vdiste, 
por e kushteve në të cilat ai/ajo do të mbahej gjallë, barra e provës u zhvendos në lidhje 
me kushtet e jetesës në shtetin pritës. Ky ndryshim ngriti një numër problematikash.

156. Një nga faktorët që duhet analizuar është situata konkrete personale e individit në fjalë dhe 
në veçanti lidhjet që ai/ajo kishte mbajtur me vendin e origjinës dhe burimet financiare 
në dispozicion në mënyrë që të vazhdonte trajtimin. Kërkuesi nuk kishte ofruar ndonjë 
informacion të detajuar mbi këtë çështje. Një faktor tjetër ishte edhe gjendja e sistemit 
të mirëqenies sociale në shtetin pritës. Vlerësimi i kësaj situate, sipas përkufizimit, 
kompleks dhe i përgjithshëm nuk do të lejojë të identifikohet një trajtim specifik. Për 
më tepër, nëse kriteri i vetëm ishte perspektiva e mbijetesës duhej të përcaktohej se në 
cilën fazë të trajtimit dëbimi i tij konsiderohet në kundërshtim me Nenin 3. Duke pasur 
parasysh natyrën në zhvillim dhe shumëfishimin e teknikave mjekësore, ky vendim ishte 
kryesisht arbitrar. Nëse, sikurse sugjeronte kërkuesi duhej të konsiderohej i pambrojtur 
dhe për pasojë të kishte statusin e viktimës për shkak të përkeqësimit të gjendjes së tij 
shëndetësore, atëherë pyetja që do të ngrihej ishte se çfarë e dallonte atë nga shtetasit 
e tjerë gjeorgjianë që vuanin nga sëmundje dhe mbështeteshin në sistemin e kujdesit 
shëndetësor gjeorgjian. Do të ishte e vështirë të argumentohej se ndryshimi qëndronte 
në rezidencën e paligjshme dhe trajtimin e tij mjekësor në Belgjikë. Në vend që të jepnin 
përgjigje të qarta, këto pyetje krijuan supozime të përgjithshme të bazuara në spekulime, 
të cilat ishin të pamjaftueshme për të vendosur përgjegjësinë ndërkombëtare të shtetit 
përtej çdo dyshimi të arsyeshëm.

157. Sipas mendimit të Qeverisë, edhe nëse ky aspekt spekulativ mund të ishte tejkaluar 
duke marrë garanci nga shteti pritës, sikurse është përmendur nga Gjykata në Tatar 
k. Zvicrës (nr. 65692/12, 14 Prill 2015), në çështjen konkrete, siguri të tilla duhet të 
konsiderohen se kanë ekzistuar dhe kanë qenë të mjaftueshme. Kërkuesi ishte në gjendje 
fizike të udhëtonte dhe autoritetet lokale do të kishin qenë të informuara për natyrën 
specifike të gjendjes së tij, ose do të kishin marrë një listë të ilaçeve të nevojshme. 
Nuk ishin kërkuar më garanci specifike në mungesë të ndonjë treguesi se autoritetet 
gjeorgjiane do ta trajtonin kërkuesin në mënyrë më pak të favorshme se pjesa tjetër e 



1081

popullsisë gjeorgjiane, ose se ai nuk do të ishte në gjendje të merrte trajtim mjekësor 
krahasuar me specifikat e sëmundjes së tij. Në lidhje me këtë, mund të ishte e mundur të 
vazhdohej trajtimi i kërkuesit me Ibrutinib duke e marrë medikamentin përmes postës, 
nën mbikëqyrjen e mjekut të tij dhe me ndihmën e mjekëve në Gjeorgji. Qeveria shtoi 
se nëse transplantimi dhurues do të ishte i mundur të realizohej, ata nuk do të kishin 
ndërmarrë ndonjë hap për ta parandaluar atë, ose për realizuar dëbimin e kërkuesit 
ndërkohë që ai ishte në spital.

158. Së fundmi, duhej analizuar fakti se nëse kërkuesi do të ishte dëbuar në Gjeorgji, shtet 
Palë kontraktues i Konventës dhe nëse do të ishte veçanërisht i pambrojtur, atëherë 
mund të ngrihej çështja e përgjegjësisë së Belgjikës, por vetëm nëse vërtetohej dështimi 
i dukshëm i shtetit gjeorgjian në përmbushjen e detyrimeve të Konventës, për shembull 
nëse do të ishte vërtetuar se kërkuesi do të ishte tërësisht i varur nga ndihma shtetërore 
dhe do të ishte në gjendje privimi në kundërshtim me dinjitetin njerëzor. Në mungesë të 
ndonjë treguesi për këtë qëllim duhet të ishte prezumuar fakti se autoritetet gjeorgjiane 
do të vepronin në përputhje me kërkesat e Konventës. Nëse nuk do të ishte ky rasti, 
kërkimi në Gjykatë sipas Nenit 34 të Konventës do të kishte qenë në dorë të kërkuesit.

C. Vëzhgimet e palës së tretë ndërhyrëse

1.  Qeveria gjeorgjiane
159. Qeveria gjeorgjiane parashtroi se që nga viti 2012 kishte zbatuar një program të gjerë 

mbulimi mjekësor universal, i cili deri më tani kishte rezultuar në mbulim të 90% të 
popullsisë në aspektin e kujdesit shëndetësor parësor. Nëse kërkuesi do të kthehej në 
Gjeorgji do të përfitonte nga mbulimi universal në të njëjtën mënyrë si banorët e tjerë 
vendas.

160. Për më tepër, sistemi gjeorgjian i kujdesit shëndetësor mund të kishte siguruar trajtim 
të përshtatshëm për sëmundjet nga të cilat kërkuesi kishte vuajtur, si në infrastrukturën 
mjekësore, ashtu edhe në personelin e kujdesit shëndetësor. Kujdesi shëndetësor i ofruar 
përputhej me standardet ndërkombëtare dhe ishte miratuar në përputhje me rregullat e 
brendshme.

161. Në lidhje me trajtimin e tuberkulozit, me Dekretin nr. 650 të datës 2 Dhjetor 2014 
ishte miratuar një program shtetëror i menaxhimit të tuberkulozit, i cili parashikonte 
ekzaminime dhe ilaçe falas për qytetarët gjeorgjianë, personat pa shtetësi me banim 
në Gjeorgji, të burgosurit dhe çdo person tjetër në vend, i identifikuar si mbajtës i TB. 
Trajtime të reja eksperimentale për tuberkulozin ishin futur në Gjeorgji gjatë viteve të 
fundit dhe ishin në dispozicion në treg në sasi të mjaftueshme. Kërkuesi do të ishte në 
gjendje të përfitonte prej tyre.

162. Për sa i përket leucemisë, qeveria gjeorgjiane parashtroi se programi i mbulimit 
mjekësor universal e mbulonte diagnozën, trajtimin (duke përfshirë kimioterapinë dhe 
radioterapinë), ekzaminimet mjekësore dhe medikamentet për personat nën kufirin e 
minimumit jetik, të cilët vuanin nga sëmundjet onkologjike. Midis 2013 dhe 2015, 859 
pacientë me leucemi kronike limfocitike kishin marrë kimioterapi të specializuar. Ajo 
u administrua në pesë klinika në Gjeorgji të cilat ishin të pajisura me të gjitha pajisjet 
mjekësore moderne.

163. Përmirësimet kryesore që nga dhënia e informacionit për Dhomën janë bërë në lidhje 
me hepatitin C. Ndërkohë që më parë trajtimi spitalor për pacientët që paraqitnin një 
ngarkesë të konsiderueshme virale dhe/ose cirrozë mbulohej vetëm me 50% të një 
shume të caktuar nga Qeveria dhe ilaçet nuk rimbursoheshin, që nga 20 Prilli 2015 
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familjet në nevojë kishin të drejtën e 70% të kostove diagnostikuese dhe pacientët e 
tjerë të 30% të kostove. Sipas një programi të veçantë për banorët e qytetit të Tbilisit 
u sigurua mbulimi 100%. Për më tepër, marrja e ilaçeve ishte pa pagesë “për të gjithë 
pacientët e përfshirë në protokollin e trajtimit në bazë të një vendimi nga një komision 
i posaçëm”. Së fundi, një kompani farmaceutike kishte furnizuar Gjeorgjinë me doza 
të një trajtimi të ri anti-retroviral, i cili përfshin medikamentet Solvadi dhe Harvoni, të 
cilat mund t’i ishin dhënë kërkuesit në qoftë se ai do të ishte kthyer.

164. Së fundi, në lidhje me sëmundjen pulmonare obstruktive kronike, Qeveria gjeorgjiane 
deklaroi se të gjitha format moderne të trajtimit bazë ishin në dispozicion në Gjeorgji. 
Kishte edhe disa spitale në Tbilisi që trajtonin këtë sëmundje. Çdo kirurgji që mund të 
nevojitej do të mbulohej nga programi i mbulimit mjekësor universal.
2. Qendra për të Drejtat e Njeriut e Universitetit Ghent

165. Sipas Qendrës për të Drejtat e Njeriut, çështja aktuale ofronte një mundësi unike për 
t’u larguar nga trajtimi tepër i kufizuar i miratuar nga Gjykata në N. k. Mbretërisë së 
Bashkuar në lidhje me dëbimin e personave që vuajnë nga sëmundje serioze.

166. Ndërhyrësi filloi mbrojtjen duke argumentuar se ky trajtim ishte në kundërshtim 
me praktikën e përgjithshme gjyqësore lidhur me shkeljet e mundshme të Nenit 3 të 
Konventës.

167. Prandaj, në vendimin e Pretty k. Mbretërisë së Bashkuar (nr. 2346/02, § 52, GjEDNj 
2002 III), Gjykata kishte argumentuar se për cilat arsye dhe në çfarë mase mund të 
lindte përgjegjësia e shtetit kontraktues. Gjykata kishte vëzhguar lidhjen ndërmjet një 
sëmundjeje natyrale dhe keqësimit të saj si rezultat i masave për të cilat autoritetet mund 
të konsideroheshin përgjegjëse. Megjithatë në N. k. Mbretërisë së Bashkuar, Gjykata i 
ishte referuar ende sëmundjeve natyrore dhe nuk i kishte lidhur ato me masën e marrë 
nga autoritetet që do të përkeqësonte sëmundjen, por i referohej mungesës së burimeve 
të mjaftueshme në vendin pritës, fakt nga i cili kishte nxjerrë përfundimin se dëmi i 
ardhshëm i pretenduar nuk angazhonte Shtetin Palë me përgjegjësi të drejtpërdrejtë.

168. Sidoqoftë, në rastet që kanë të bëjnë me dëbimin e personave që vuajnë nga sëmundje 
serioze, ngjarja që shkakton trajtim çnjerëzor dhe degradues është dëbimi i qëllimshëm 
i personave të interesuar nga një vend ku ata mund të merrnin trajtim për shpëtimin e 
jetës drejt një vendi ku ata nuk mund ta marrin këtë trajtim, duke i ekspozuar kështu 
drejt një rreziku vuajtje dhe vdekje pothuajse të sigurt, por të shmangshëm që përfshinte 
përgjegjësinë e Shtetit. Gjykata në mënyrë të vazhdueshme ka pranuar se në rastet kur 
kishte arsye serioze për të besuar se nëse personi në fjalë si rezultat i dëbimit, përballej 
me një rrezik për t’iu nënshtruar trajtimit në kundërshtim me Nenin 3, natyra absolute e 
kësaj dispozite i ndalonte Palët Kontraktuese që të vazhdonin të procedonin me dëbimin 
e tij.

169. Në rastin N. k. Mbretërisë së Bashkuar, Gjykata gjithashtu e kishte bazuar arsyetimin 
e saj në “kërkimin e një ekuilibri të drejtë midis kërkesave të interesit të përgjithshëm 
të komunitetit dhe kërkesave të mbrojtjes së të drejtave themelore të individit” dhe 
në vëzhgimin se gjetja e një shkeljeje “do t’i ngarkonte një barrë të madhe Shteteve 
Kontraktuese”. Një trajtim i tillë ishte në kundërshtim të qartë me jurisprudencën që 
rrjedh nga gjykimi në Saadi k. Italisë ([GC], nr. 37201/06, GjEDNj 2008), në të cilën 
Gjykata kishte hedhur poshtë në mënyrë të qartë idenë e një balancimi ose kryerjen e 
një testi proporcionaliteti për të vlerësuar nëse dëbimi i një aplikanti ishte në përputhje 
me Nenin 3.

170. Prandaj, ndërhyrësi sugjeroi të zgjidhej një alternativë ndaj kritereve të përcaktuara 
në N. k. Mbretërisë së Bashkuar, e cila do të ishte në përputhje me natyrën absolute 
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të ndalimit të parashikuar në Nenin 3. Kjo do të përfshinte shqyrtimin me kujdes të 
të gjitha pasojave të parashikueshme të dëbimit, në mënyrë që të përcaktohej nëse 
reduktimi i jetëgjatësisë së personave në fjalë dhe përkeqësimi i cilësisë së tyre të jetesës 
do të ishin të tilla që të arrihej pragu i ashpërsisë i kërkuar nga Neni 3. Parametrat që 
duhen marrë në konsideratë, përveç gjendjes shëndetësore të personave në fjalë ishin 
përshtatshmëria ose jo, në aspektin e cilësisë dhe shpejtësisë së trajtimit mjekësor në 
dispozicion në shtetin pritës dhe nëse ai ishte realisht i disponueshëm për personin 
në fjalë. Kriteri i fundit mund të vlerësohet duke analizuar koston aktuale të trajtimit, 
nivelin e mbështetjes familjare në dispozicion të personave në fjalë, distancën që ata 
duhet të udhëtojnë në mënyrë që të marrin trajtimin dhe faktorë të veçantë që lidhen me 
gjendjen e tyre shëndetësore, të cilat do të rrisnin ndjeshmërinë e tyre.

171. Së fundmi, ndërhyrësi propozoi që Neni 3 i Konventës të përdorej për të vendosur një 
detyrim procedural ndaj autoriteteve vendase të shtetit dëbues, duke u kërkuar atyre të 
kërkonin ose merrnin garanci nga shteti pritës që personat në fjalë do të kishin realisht 
mundësinë e trajtimit për të cilin kishin nevojë dhe kështu do të mbroheshin nga trajtimi 
në kundërshtim me Nenin 3.

D. Vlerësimi i Gjykatës

1. Parimet e përgjithshme
172. Gjykata rithekson se Shtetet Kontraktuese për sa i përket të drejtës ndërkombëtare të 

mirë-përcaktuar dhe si subjekte të detyrimeve të traktatit, përfshirë Konventën kanë të 
drejtë të kontrollojnë hyrjen, qëndrimin dhe dëbimin e të huajve (shih N. k. Mbretërisë 
së Bashkuar, cituar më lart, § 30). Në kontekstin e Nenit 3, kjo linjë urdhërimesh filloi 
me rastin e Vilvarajah dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar (30 Tetor 1991, § 102, 
Seria A 215).

173. Sidoqoftë, dëbimi i një të huaji nga një Shtet Kontraktues mund të ngrejë çështje 
sipas Nenit 3 të Konventës, kur ka pasur shkaqe thelbësore për të besuar se personi i 
interesuar përballet me një rrezik real për t’iu nënshtruar torturës, ose trajtimit çnjerëzor 
e degraduese, ose dënimit në vendin pritës. Në rrethana të tilla, Neni 3 nënkupton një 
detyrim për të mos e dëbuar individin në atë vend (shih Saadi, cituar më lart, § 125, MSS 
k. Belgjikës dhe Greqisë, cituar më lart, § 365, Tarakhel, cituar më lart, § 93, dhe F.G. k. 
Suedisë, cituar më lart, § 111).

174. Ndalimi sipas Nenit 3 të Konventës nuk ka të bëjë me të gjitha rastet e keqtrajtimit. Një 
trajtim i tillë duhet të arrijë një nivel minimal ashpërsie që të përfshihet në objektin e 
Nenit. Vlerësimi i këtij minimumi është relativ; ai varet nga të gjitha rrethanat e rastit, 
të tilla si kohëzgjatja e trajtimit, efektet e tij fizike dhe mendore dhe në disa raste gjinia, 
mosha dhe gjendja shëndetësore e viktimës (shih N. k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar më 
lart, § 29, shih gjithashtu MSS k. Belgjikës dhe Greqisë, cituar më lart, § 219, Tarakhel, 
cituar më lart, § 94, dhe Bouyid k.Belgjikës [GC], nr. 23380/09, § 86, GjEDNj 2015).

175. Gjykata më tej vëren se ajo ka konstatuar që vuajtja që rrjedh nga sëmundjet natyrore 
mund të mbulohet nga Neni 3, kur ka rrezik ose rrezikon të përkeqësohet nga trajtimi, 
kushtet e ndalimit, përjashtimit ose masave të tjera, për të cilat autoritetet mund të 
konsiderohen përgjegjëse (shih Pretty, cituar më lart, § 52). Megjithatë nuk është i 
ndaluar shqyrtimi i kërkesës sipas Nenit 3, në të cilën burimi i rrezikut i trajtimit të 
ndaluar në vendin pritës, rrjedh nga faktorë që nuk mund të angazhojnë drejtpërdrejt 
ose tërthorazi përgjegjësinë e autoriteteve publike të atij vendi (shih D. k. Mbretërisë së 
Bashkuar, përmendur më lart, § 49).
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176. Në dy raste lidhur me dëbimin nga Mbretëria e Bashkuar e të huajve të sëmurë rëndë, 
Gjykata i bazoi gjetjet e veta mbi parimet e përgjithshme të përshkruara më sipër (shih 
paragrafët 172-74 më lart). Në të dyja rastet, Gjykata argumentoi sipas premisës se të 
huajt që i ishin nënshtruar dëbimit në parim nuk mund të pretendonin të drejtë qëndrimi 
në territorin e një Shteti Kontraktues, në mënyrë që të vazhdonin të përfitonin nga forma 
mjekësore, sociale, ose forma të tjera ndihme dhe shërbimesh nga shteti kthyes (shih D. 
k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lart, § 54, dhe N. k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar 
më lart, § 42).

177. Në çështjen D. k. Mbretërisë së Bashkuar (cituar më sipër), e cila kishte të bënte me 
vendimin e marrë nga autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar për të dëbuar në St. Kitts 
një të huaj që vuante nga Sida, Gjykata vlerësoi që dëbimi i kërkuesit do ta ekspozonte 
atë ndaj një rreziku vdekje në rrethanat edhe më shqetësuese dhe do të përbënte trajtim 
çnjerëzor (shih D. k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lart, § 53). Ajo konstatoi se rasti 
u karakterizua nga “rrethana shumë të jashtëzakonshme”, për shkak të faktit se kërkuesi 
vuajti nga një sëmundje e pashërueshme dhe ishte në fazat përfundimtare, nuk kishte 
garanci se ai do të ishte në gjendje të merrte ndonjë kujdes infermieror ose mjekësor 
në St. Kitts, ose nëse kishte familje atje të gatshëm apo të aftë për t’u kujdesur për të, 
ose nëse ai kishte ndonjë formë tjetër të mbështetjes morale apo sociale (ibid., §§ 52-
53). Duke marrë parasysh se në këto rrethana vuajtja e tij do të arrinte nivelin minimal 
të ashpërsisë të kërkuar në Nenin 3, Gjykata u shpreh se konsideratat e detyrueshme 
humanitare anonin kundër dëbimit të kërkuesit (ibid., § 54).

178. Në çështjen N. k. Mbretërisë së Bashkuar, e cila kishte të bënte me dëbimin e një 
shtetasi ugandez që vuante nga Sida në vendin e tij të origjinës, Gjykata duke shqyrtuar 
nëse rrethanat e rastit arritën nivelin e ashpërsisë të kërkuar nga Neni 3 i Konventës 
vërejti se as vendimi për dëbimin e një të huaji që vuante nga një sëmundje serioze 
në një vend ku pajisjet për trajtimin e kësaj sëmundjeje ishin më të ulëta se ato të 
disponueshme në Shtetin Kontraktues, as fakti që rrethanat individuale, duke përfshirë 
edhe jetëgjatësinë e tij/saj do të zvogëloheshin ndjeshëm, nuk përbënin në vetvete 
rrethana “të jashtëzakonshme” të mjaftueshme për të shkaktuar një shkelje të Nenit 3 
(shih N. k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lart, § 42). Sipas pikëpamjes së Gjykatës, 
ishte e rëndësishme të shmangej prishja e ekuilibrit të drejtë në tërësinë e Konventës, 
midis kërkesave të interesit të përgjithshëm të komunitetit dhe kërkesave të mbrojtjes 
së të drejtave themelore të individit. Një gjetje e kundërt do t’i kushtonte shumë barrë 
Shteteve, duke i detyruar ata që të zbutnin pabarazitë midis sistemit të tyre të kujdesit 
shëndetësor dhe nivelit të trajtimit në dispozicion në vendin e tretë në fjalë, nëpërmjet 
sigurimit të kujdesit shëndetësor falas dhe të pakufizuar për të gjithë të huajt pa të drejta 
qëndrimi brenda juridiksionit të tyre (ibid., § 44). Përkundrazi, duhet t’i kushtohet 
vëmendje faktit që gjendja e kërkuesit nuk ishte kritike dhe ishte e qëndrueshme si 
rezultat i trajtimit anti-retroviral që kishte marrë në Mbretërinë e Bashkuar, se ishte 
në gjendje për të udhëtuar dhe se gjendja e saj nuk pritej të përkeqësohej për aq kohë 
sa vazhdonte të merrte trajtimin e duhur (ibid., § 47). Gjykata gjithashtu konsideroi të 
nevojshme të merrte parasysh faktin se shpejtësia e përkeqësimit që kërkuesi do të vuante 
në vendin pritës dhe shkalla në të cilën do t’i sigurohej trajtim mjekësor, mbështetje dhe 
kujdes atje, duke përfshirë ndihmë nga të afërmit, domosdoshmërish përfshinte njëfarë 
spekulimi, duke pasur parasysh veçanërisht situatën në zhvillim të vazhdueshëm në 
lidhje me trajtimin e Sidës në mbarë botën (ibid., § 50). Gjykata arriti në përfundimin 
se zbatimi i vendimit për dëbimin e kërkuesit nuk do të shkaktonte shkelje të Nenit 
3 të Konventës (ibid., § 51). Sidoqoftë ajo specifikonte se përveç situatave të llojit të 
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trajtuar në D. k. Mbretërisë së Bashkuar, ku vdekja ishte e afërt, mund të kishte raste të 
tjera shumë të jashtëzakonshme ku konsideratat humanitare që anonin kundër dëbimit 
ishin po aq imponuese (shih D. k. Mbretëria e Bashkuar, përmendur më lart, § 43). 
Një shqyrtim i jurisprudencës pas N. k. Mbretërisë së Bashkuar nuk ka gjetur ndonjë 
shembull të tillë.

179. Gjykata ka zbatuar jurisprudencën e vendosur në N. k. Mbretërisë së Bashkuar duke 
deklaruar si të papranueshme, si qartazi të pabazuara kërkime të shumta që ngritën 
çështje të ngjashme, në lidhje me të huajt që kishin HIV pozitiv (shih, mes autoriteteve 
të tjera, OE 34724/10, 10 Maj 2012), ose që kanë vuajtur nga sëmundje të tjera të rënda 
fizike (shih, mes autoriteteve të tjera, V.S. dhe të tjerët k. Francës (vendim), nr. 35226/11, 
25 Nëntor 2014), ose sëmundje mendore (shih, mes autoriteteve të tjera, Kochieva dhe 
të tjerët k. Suedisë (vendimi), nr. 75203/12, 30 Prill 2013, dhe Khachatryan k. Belgjikës 
(vendim), nr.72597 / 10 , 7 Prill 2015). Disa vendime kanë zbatuar këtë praktikë 
gjyqësore në dëbimin e personave të sëmurë rëndë, gjendja e të cilëve ishte nën kontroll 
si rezultat i ilaçeve të dhëna në Shtetin Kontraktues në fjalë dhe ishin të aftë për të 
udhëtuar (shih Yoh-Ekale Mwanje k. Belgjikës, nr. 10486/10, 20 Dhjetor 2011, S.H.H k. 
Mbreterisë së Bashkuar, nr.60367 / 10, 29 Janar 2013, Tatar, cituar më lart dhe A.S k. 
Zvicrës, nr.3350 / 13, 30 Qershor 2015).

180. Megjithatë, në vendimin e saj në Aswat k. Mbretërisë së Bashkuar (nr.1799/12, § 
49, 16 Prill 2013), Gjykata doli me një përfundim tjetër, duke gjetur se ekstradimi i 
kërkuesit në Shtetet e Bashkuara, ku ai po të ndiqej penalisht për veprimtari terroriste 
do të shkaktonte keqtrajtim, veçanërisht për shkak se kushtet e paraburgimit në burgun 
maksimal të sigurisë ku do të vendosej do të përkeqësonin skizofreninë e tij paranojake. 
Gjykata u shpreh se rreziku i përkeqësimit të konsiderueshëm në shëndetin mendor 
dhe fizik të kërkuesit ishte i mjaftueshëm për të shkaktuar një shkelje të Nenit 3 të 
Konventës (ibid., § 57).

181. Nga kjo përsëritje e jurisprudencës, Gjykata arrin në përfundimin se zbatimi i Nenit 3 
të Konventës vetëm në rastet kur personi që përballet me dëbimin është pranë vdekjes, 
kjo ka qenë praktika e saj që nga vendimi i N. k. Mbretërisë së Bashkuar, i ka privuar 
të huajt që janë të sëmurë rëndë, por në gjendje më pak kritike nga përfitimi i dobive 
të kësaj dispozite. Si rrjedhojë e kësaj, jurisprudenca pas N. k. Mbretërisë së Bashkuar 
nuk ka dhënë udhëzime më të detajuara në lidhje me “rastet shumë të jashtëzakonshme” 
të përmendura në N. k. Mbretërisë së Bashkuar, përveç rastit të parashikuar në D. k. 
Mbretërisë së Bashkuar.

182. Duke marrë parasysh sa më sipër, dhe duke përsëritur se është thelbësore që Konventa 
të interpretohet dhe zbatohet në mënyrë që i bën të drejtat e saj praktike dhe efektive 
dhe jo teorike dhe iluzive (shih Airey k. Irlandës, 9 Tetor 1979, § 26 , Seria A nr. 32, 
Mamatkulov dhe Askarov k. Turqisë [GC], nr.46827/99 dhe 46951/99, § 121, GjEDNj 
2005-I; dhe Hirsi Jamaa dhe të tjerët k. Italisë [GC], nr. 27765/09, § 175, GjEDNj 
2012), Gjykata është e mendimit se trajtimi i miratuar deri tani duhet të qartësohet.

183. Gjykata vlerëson se “rastet e tjera shumë të jashtëzakonshme” në kuptimin e vendimit 
N. k. Mbretërisë së Bashkuar (§ 43) që mund të ngrenë çështje sipas Nenit 3, duhet të 
kuptohen ato raste që i referohen situatave që përfshijnë dëbimin e një personi të sëmurë 
rëndë, në të cilat ekzistojnë shkaqe thelbësore për të besuar se ai/ajo edhe pse jo në 
rrezik të afërt vdekje do të përballet me një rrezik real për shkak të mungesës së trajtimit 
të duhur në vendin pritës, ose mos ofrimit të një trajtimi të tillë, të ekspozimit ndaj një 
përkeqësimi serioz, të shpejtë dhe të pakthyeshëm në gjendjen e tij shëndetësore që 
rezulton në vuajtje të fortë, ose në një reduktim të ndjeshëm të jetëgjatësisë. Gjykata 
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thekson se këto situata korrespondojnë me një prag të lartë në lidhje me zbatimin e 
Nenit 3 të Konventës, në rastet që kanë të bëjnë me dëbimin e të huajve që vuajnë nga 
sëmundje serioze.

184. Në lidhje me plotësimin e kushteve të mësipërme në një situatë të caktuar, Gjykata 
vëren se në rastet që kanë të bëjnë me dëbimin e të huajve, ajo nuk shqyrton kërkesat 
për mbrojtje ndërkombëtare, ose verifikon se si Shtetet kontrollojnë hyrjen, rezidencën 
dhe dëbimin e qytetarëve të huaj. Në bazë të Nenit 1 të Konventës, përgjegjësia parësore 
për zbatimin e të drejtave dhe lirive të garantuara u lihet autoriteteve kombëtare, të 
cilëve u kërkohet të shqyrtojnë shqetësimet e kërkuesve dhe të vlerësojnë rreziqet me të 
cilat ata do të përballen nëse largohen tek vendi, nga pikëpamja e nenit 3. Mekanizmi 
i kërkimeve në Gjykatë është i varur nga sistemet kombëtare që mbrojnë të drejtat e 
njeriut. Ky karakter plotësues artikulohet në Nenin 13 dhe Nenin 35 § 1 të Konventës 
(shih M.S.S. k. Belgjikës dhe Greqisë, cituar më lart, §§ 286-87 dhe F.G. k. Suedisë, 
cituar më lart, §§ 117-18).

185. Prandaj në rastet e këtij lloji, detyrimi i autoriteteve për të mbrojtur integritetin e personave 
në fjalë sipas Nenit 3, plotësohet kryesisht përmes procedurave të përshtatshme që lejojnë 
ekzaminimin e tillë (shih, mutatis mutandis, El-Masri k. Ish-Republikës Jugosllave të 
Maqedonisë [GC], nr. 39630/09, § 182, GjEDNj 2012, Tarakhel, cituar më lart, § 104, 
dhe F.G. k. Suedisë, cituar më lart, § 117).

186. Në kontekstin e këtyre procedurave kërkuesit duhet të paraqesin dëshmi të afta për të 
treguar se ekzistojnë baza substanciale për të besuar se nëse masa e ankimuar do të 
zbatohej, ata do të ishin të ekspozuar ndaj një rreziku real për t’iu nënshtruar trajtimit 
në kundërshtim me Nenin 3 (shih Saadi, cituar më lart, § 129 dhe F.G. kundër Suedisë, 
përmendur më lart, § 120). Në lidhje me këtë duhet të vërehet se është e natyrshme një 
shkallë e caktuar spekulimesh në lidhje me qëllimin parandalues të Nenit 3 dhe se nuk 
i përket personave të interesuar të japin dëshmi të qarta për pretendimin e tyre se do të 
jenë të ekspozuar ndaj një trajtimi të ndaluar (shih, në veçanti, Trabelsi k. Belgjikës, nr. 
140/10, § 130, GjEDNj 2014 (ekstrakte)).

187. Kur paraqiten prova të tilla i përket autoriteteve të shtetit kthyes në kontekstin e 
procedurave të brendshme të heqin çdo dyshim të ngritur (shih Saadi, cituar më lart, 
§ 129 dhe F.G. k. Suedisë, përmendur më lart, § 120). Rreziku i pretenduar duhet t’i 
nënshtrohet një shqyrtimi të detajuar (shih Saadi, cituar më lart, § 128, Sufi dhe Elmi 
k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 8319/07 dhe 11449/07, § 214, 28 qershor 2011, Hirsi 
Jamaa dhe të tjerët, cituar më lart, § 116, dhe Tarakhel, cituar më lart, § 104), gjatë të 
cilit autoritetet e Shtetit kthyes duhet të marrin parasysh për individin në fjalë pasojat 
e parashikueshme të largimit në shtetin pritës, nën dritën e gjendjes së përgjithshme 
atje, si dhe rrethanat personale të individit (shih Vilvarajah dhe të tjerët, përmendur 
më lart, § 108, El-Masri, cituar më lart, § 213, dhe Tarakhel, cituar më lart, § 105). 
Vlerësimi i rrezikut siç është përcaktuar më sipër (shih paragrafët 183-84) duhet të 
marrë në konsideratë burime të përgjithshme, siç janë raportet e Organizatës Botërore 
të Shëndetësisë ose të organizatave joqeveritare me reputacion, si dhe certifikatat 
mjekësore lidhur me personin në fjalë.

188. Sikurse është vërejtur më lart nga Gjykata (shih paragrafin 173), në rastin konkret po 
diskutohet detyrimi negativ për të mos ekspozuar personat ndaj një rreziku keqtrajtimi 
të parashikuar nga Neni 3. Rrjedhimisht, ndikimi i dëbimit të personit në fjalë duhet të 
vlerësohet duke krahasuar gjendjen shëndetësore të tij përpara se të dëbohet dhe sesi ajo 
do të evoluojë pas transferimit në shtetin pritës.

189. Sa i përket faktorëve që duhen marrë parasysh, autoritetet e Shtetit kthyes duhet të 
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verifikojnë rast pas rasti nëse kujdesi shëndetësor në dispozicion në Shtetin pritës është 
i mjaftueshëm dhe i përshtatshëm në praktikë për trajtimin e sëmundjes së kërkuesit, në 
mënyrë që ta parandalojnë atë të ekspozohet ndaj trajtimit në kundërshtim me Nenin 
3 (shih paragrafin 183 më lart). Standardi në lidhje me këtë çështje nuk është niveli i 
kujdesit që ekziston në shtetin kthyes, nuk është as çështje e përcaktimit nëse kujdesi në 
shtetin pritës do të ishte ekuivalent ose inferior me atë të siguruar nga sistemi i kujdesit 
shëndetësor në shtetin kthyes. Gjithashtu nuk është e mundur të nxirret nga Neni 3 një e 
drejtë për të marrë një trajtim të caktuar në shtetin pritës, i cili nuk është i disponueshëm 
për pjesën tjetër të popullsisë.

190. Autoritetet duhet gjithashtu të analizojnë masën në të cilën individi në fjalë do të ketë 
realisht akses sa i përket kujdesit shëndetësor dhe lehtësirat në shtetin pritës. Gjykata 
në lidhje me këtë vëren se edhe më parë ka vënë në pikëpyetje qasjen ndaj kujdesit 
shëndetësor (shih Aswat, cituar më lart, § 55 dhe Tatar, cituar më lart, §§ 47-49) duke iu 
referuar domosdoshmërisë për të marrë në konsideratë koston e mjekimit dhe trajtimit, 
ekzistencën e lidhjeve shoqërore dhe familjare, si dhe distancën për të udhëtuar në 
mënyrë që të ketë akses në kujdesin e kërkuar (shih Karagoz k. Francës (vendim), nr. 
47531/99, 15 Nëntor 2001. N. k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lart, §§ 34-41, dhe 
referencat e përmendura aty, dhe E.O k. Italisë (dec.), përmendur më lart).

191. Kur pas shqyrtimit të informacionit përkatës, ekzistojnë dyshime serioze lidhur me 
ndikimin e dëbimit tek personat e interesuar, për shkak të situatës së përgjithshme në 
vendin pritës dhe/ose situatës së tyre individuale, shteti kthyes, si parakusht për dëbimin 
duhet të marrë garanci individuale dhe të mjaftueshme nga shteti pritës, se trajtimi i 
përshtatshëm do të jetë i disponueshëm dhe i aksesueshëm për personat në fjalë, në 
mënyrë që ata të mos gjejnë veten në një situatë në kundërshtim me Nenin 3 (në lidhje 
me sigurinë individuale, shih Tarakhel, cituar më sipër, § 120).

192. Gjykata thekson që në rastet që kanë të bëjnë me dëbimin e personave të sëmurë rëndë, 
ngjarja që shkakton trajtimin çnjerëzor dhe poshtërues dhe që angazhon përgjegjësinë e 
shtetit kthyes sipas Nenit 3, nuk është mungesa e infrastrukturës mjekësore në Shtetin 
pritës. Po ashtu, çështja nuk angazhon detyrimin e shtetit kthyes për të zbutur pabarazitë 
midis sistemit të tij të kujdesit shëndetësor dhe nivelit të trajtimit ekzistues në Shtetin 
pritës, nëpërmjet sigurimit të kujdesit shëndetësor falas dhe të pakufizuar për të gjithë të 
huajt pa të drejta qëndrimi brenda juridiksionit të tij. Përgjegjësia që në rastet e këtij lloji 
ka angazhuar Shtetin sipas Konventës ka të bëjë me faktin se shteti kthyes, për shkak të 
një akti, në këtë rast dëbimi, i cili do të rezultojë që një individ të jetë i ekspozuar ndaj 
rrezikut të trajtimit të ndaluar nga Neni 3, angazhohet me përgjegjësi.

193. Së fundi, fakti që shteti i tretë në fjalë është një Palë Kontraktuese në Konventë nuk 
është vendimtar. Ndërsa Gjykata pajtohet me Qeverinë se mundësia që kërkuesi të fillojë 
në Gjeorgji procedimet në lidhje me dëbimin e tij, ishte parimisht mjeti më i natyrshëm 
efektiv sipas sistemit të Konventës, ajo vëren se autoritetet e shtetit kthyes në lidhje me 
këtë nuk përjashtohen nga detyra e tyre parandaluese sipas Nenit 3 të Konventës (shih, 
ndër autoritetet e tjera, M.S.S k. Belgjikës dhe Greqisë, cituar më lart, §§ 357-59, dhe 
Tarakhel, cituar më lart, §§ 104-05).
2. Aplikimi i parimeve të përgjithshme në çështjen konkrete

194. Nuk është vënë në diskutim fakti që kërkuesi vuante nga një sëmundje shumë serioze, 
leucemi kronike limfocitike dhe se gjendja e tij ishte kërcënuese për jetën.

195. Kërkuesi ofroi informacion të detajuar mjekësor të marrë nga Dr. L., mjek i specializuar 
në trajtimin e leucemisë dhe kreu i departamentit të hematologjisë në një spital të 
dedikuar krejtësisht për trajtimin e kancerit. Sipas këtij informacioni, gjendja e kërkuesit 
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ishte bërë e qëndrueshme si rezultat i trajtimit që ai po merrte në Belgjikë. Ky ishte 
një trajtim shumë i specializuar , i cili synonte që ai t’i nënshtrohet një transplantimi 
dhurues që do të ofronte perspektivën e fundit të mbetur për një kurim, me kusht që 
të kryhej brenda një afati relativisht të shkurtër kohe. Nëse trajtimi që i jepej kërkuesit 
duhej të ndërpritej, kohëzgjatja e tij jetësore bazuar në një mesatare do të kishte qenë më 
pak se gjashtë muaj (shih paragrafin 46 më lart).

196. Në një raport të 23 Qershorit 2015, këshilltari mjekësor i Zyrës për të Huajt theksoi se 
informacioni mjekësor në lidhje me kërkuesin nuk tregonte një kërcënim të drejtpërdrejtë 
për jetën e tij, ose se gjendja e tij shëndetësore ishte kritike (shih paragrafin 68 më lart).

197. Kërkuesi parashtroi se sipas informacionit në dispozicion të Dr. L., as trajtimi që po 
merrte në Belgjikë dhe as transplantimi dhurues nuk ishin në dispozicion në Gjeorgji. 
Sa i përket formave të tjera të trajtimit të leucemisë në dispozicion në atë vend, ai 
argumentoi se nuk kishte garanci se do të kishte akses në to, kjo për shkak të mangësive 
në sistemin e sigurimeve shoqërore të Gjeorgjisë (shih paragrafin 141 më lart). Sipas 
pikëpamjes së Gjykatës, këto pohime nuk janë jo të besueshme.

198. Gjykata vëren se më 10 Shtator 2007 dhe 2 Prill 2008 kërkuesi ka bërë dy kërkesa për 
sistemimin e statusit të tij të qëndrimit në Belgjikë për arsye shëndetësore, në bazë 
të Nenit 9ter të Aktit për të Huajt (shih paragrafët 54 dhe 59 më lart). Kërkesat e tij 
bazoheshin kryesisht në nevojën për të marrë trajtim të përshtatshëm për leuceminë dhe 
mbi premisën se ai nuk do të ishte në gjendje të merrte në Gjeorgji kujdes të përshtatshëm 
për gjendjen e tij.

199. Më 26 Shtator 2007 dhe 4 Qershor 2008, aplikimi i kërkuesit për sistemim u refuzua 
nga Zyra e të Huajve me arsyetimin se ai ishte përjashtuar nga sfera e aplikimit e Nenit 
9ter të Aktit, për shkak të krimeve të rënda që kishte kryer (shih paragrafët 55 dhe 60 më 
lart). Bordi i Ankesave për të Huajt, i mbledhur për të shqyrtuar aplikimet e kërkuesit për 
pezullim të ekzekutimit të këtyre vendimeve dhe për t’i anuluar ato, vendosi në seancat 
e datës 28 Gusht 2008 dhe 21 Maj 2015 se për sa kohë autoriteti administrativ ngriti 
arsyet për përjashtim, nuk ishte e nevojshme që ata të shqyrtonin provat mjekësore të 
paraqitura. Lidhur me ankesat e bazuara në Nenin 3 të Konventës, Bordi i Ankesave për 
të Huajt vuri më tej në dukje se vendimi që refuzonte leje qëndrimin nuk ishte shoqëruar 
me një masë dëbimi, e cila vërteton se risku i ndërprerjes së trajtimit në rast kthimi 
të kërkuesit në Gjeorgji ishte qartësisht hipotetik (shih paragrafët 57 dhe 62 më lart). 
Conseil d’État, në të cilin aplikanti bëri ankesë për çështje ligjore, mbështeti arsyetimin 
e Bordit të Ankesave për të Huaj dhe përcaktoi se gjendja mjekësore e një të huaji që 
përballej me dëbimin, kërkesa e të cilit për sistemim ishte refuzuar duhet të vlerësohet 
në kohën e ekzekutimit të masës së dëbimit (shih paragrafin 64 më lart).

200. Gjykata konkludon nga sa më sipër që edhe pse këshilltari mjekësor i Zyrës së Huajve, 
bazuar në certifikatat mjekësore të siguruara nga kërkuesi kishte dhënë disa mendime 
lidhur me gjendjen shëndetësore të tij (shih paragrafët 67-68 më lart), ato nuk ishin 
shqyrtuar nga pikëpamja e Nenit 3 të Konventës as nga Zyra e të Huajve dhe as nga 
Bordi i Ankesave për të Huajt, në rrjedhën e procedimeve lidhur me sistemimin për 
arsye shëndetësore.

201. As gjendja shëndetësore e kërkuesit nuk ishte shqyrtuar në kontekstin e procedurës në 
lidhje me dëbimin e tij (shih paragrafët 73, 78 dhe 84 më lart).

202. Fakti që një vlerësim i këtij lloji mund të ishte kryer menjëherë, përpara se të zbatohej 
masa e dëbimit (shih paragrafin 199 më lart) nuk i adreson këto shqetësime në vetvete, 
në mungesë të ndonjë treguesi të shkallës së vlerësimit dhe të efektit të tij mbi natyrën 
detyruese të urdhrit të dëbimit.
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203. Është e vërtetë që në seancën dëgjimore të 15 Shtatorit 2015, Qeveria belge dha garanci 
se nëse në përfundim vendoset të kryhet një transplantim dhurues në Belgjikë, autoritetet 
belge nuk do të ndërmarrin ndonjë hap për ta parandaluar këtë, apo për zbatuar dëbimin 
e kërkuesit, për sa kohë ai ishte në spital. Gjykata e nënvizon atë deklaratë.

204. Qeveria pohoi më tej se mund të kishte qenë e mundur të vazhdohej me trajtimin e 
kërkuesit duke e marrë mjekimin nëpërmjet postës, nën mbikëqyrjen e mjekut të tij 
dhe me ndihmën e mjekëve në Gjeorgji. Megjithatë, Qeveria nuk ka dhënë ndonjë 
informacion specifik në lidhje me zbatimin praktik të një zgjidhjeje të tillë.

205. Në përfundim, Gjykata vlerëson se në mungesë të ndonjë vlerësimi nga autoritetet 
vendase të rrezikut me të cilin ballafaqohet kërkuesi në dritën e informacionit në 
lidhje me gjendjen e tij shëndetësore dhe ekzistencën e trajtimit të duhur në Gjeorgji, 
informacioni në dispozicion të autoriteteve nuk ishte i mjaftueshëm për të arritur në 
përfundimin se kërkuesi nëse kthehej në Gjeorgji, nuk do të përballej me një rrezik real 
dhe konkret të trajtimit në kundërshtim me Nenin 3 të Konventës (shih paragrafin 183 
më lart).

206. Nga kjo rrjedh se nëse kërkuesi do ishte kthyer në Gjeorgji pa u vlerësuar këta faktorë, 
do të kishte shkelje të Nenit 3.

207. Duke pasur parasysh këtë konstatim, Gjykata vlerëson se nuk është e nevojshme të 
shqyrtohet kërkesa në lidhje me Nenin 2 të Konventës.

III. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 8 TË KONVENTËS 

208. Kërkuesi u ankua se largimi i tij në Gjeorgji, i urdhëruar së bashku me një ndalim 
dhjetëvjeçar për ri-hyrje në Belgjikë do të kishte rezultuar në ndarjen e tij nga familja, 
të cilëve u ishte dhënë leje qëndrimi për në Belgjikë dhe përbënin burimin e tij të vetëm 
të mbështetjes morale. Ai pretendoi shkelje të Nenit 8 të Konventës, i cili parashikon:
“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.”

A.  Vendimi i Dhomës

209. Sipas Nenit 8 të Konventës të parë nga pikëpamja e detyrimeve pozitive të shtetit (shih 
vendimin e Dhomës, § 138), Dhoma vlerësoi se dënimet e kërkuesit “peshonin rëndë”, 
si në lidhje me numrin dhe seriozitetin e tyre, ashtu edhe në lidhje me natyrën e dënimit 
të fundit të dhënë (ibid., §§ 145 47).

210. Ajo gjithashtu theksoi se në asnjë moment gjatë pesëmbëdhjetë viteve të qëndrimit në 
Belgjikë, kërkuesi nuk kishte pasur një leje qëndrimi të vlefshme dhe se pavarësisht 
shkelje të vazhdueshme të tij, autoritetet belge kishin treguar tolerancë të konsiderueshme 
(ibid., §§ 149-50). Ajo në vijim mori në analizë faktin se anëtarët e familjes ishin shtetas 
gjeorgjianë dhe se ata kishin leje qëndrimi, gruaja dhe fëmijët e tij mund të dilnin dhe 
hynin ligjërisht nga vendi (ibid., §§ 151-53).

211. Së fundi, duke marrë në analizë aspektin shëndetësor të çështjes dhe faktin që familjarët 
e tij mund të vendosnin për t’u larguar përkohësisht nga Belgjika për në Gjeorgji, 
Dhoma theksoi se ajo nuk gjen ndonjë rrethanë përjashtuese që të mund t’u kërkohet 
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autoriteteve belge të ndalojnë dëbimin e kërkuesit, ose t’i japin atij leje qëndrimin (ibid., 
§ 154).

212. Kështu, ajo deklaroi që nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 të Konventës (ibid., § 156).

B. Vëzhgimet e palëve përpara Dhomës së Madhe

1. Kërkuesi
213. Kërkuesi pohoi se refuzimi i autoriteteve belge për të sistemuar statusin e tij të banimit për 

arsye humanitare, ose për të shqyrtuar kërkesën e tij për sistemim për arsye shëndetësore 
përbënte ndërhyrje në jetën e tij private dhe familjare duke shkelur Nenin 8.

214. Ai argumentoi se autoritetet belge kishin pasur detyrën që të bënin një vlerësim të 
balancuar dhe të arsyeshëm të të gjitha interesave në fjalë. Ata duhet t’i kishin zbatuar 
rregullat duke marrë parasysh interesat më të mira të fëmijëve dhe kërkesën për t’u 
siguruar atyre mbrojtje të veçantë për shkak të ndjeshmërisë së tyre. Edhe pse fëmijët e 
kërkuesit kishin kombësi gjeorgjiane, nga këndvështrimi “sociologjik” ata ishin belgë 
dhe flisnin vetëm frëngjisht. Atyre iu dha leje qëndrimi për në Belgjikë në vitin 2010 
dhe dy prej tyre kishin lindur në Belgjikë. Ata nuk kishin lidhje në Gjeorgji, nuk flisnin 
gjeorgjisht apo rusisht dhe do të kualifikoheshin për t’u bërë qytetarë belgë me të drejta 
të plota në afat të mesëm.

215. Përveç kësaj, vajza e madhe e çiftit, me të cilën gruaja e tij kishte ardhur në Belgjikë më 
1998, ishte tani e rritur dhe jetonte në Belgjikë me dy fëmijët e saj.

216. Refuzimi për të sistemuar statusin e kërkuesit e kishte lënë familjen e tij në një gjendje 
të dobët ekonomike dhe sociale, e cila kishte pasur ndikim të madh psikologjik dhe ishte 
bërë pengesë për zhvillimin e jetës së tyre të përditshme. Ndërlikimet praktike të kësaj 
situate, fakti që kërkuesit i ishte ndaluar të punonte dhe nuk mund të kontribuonte në 
shpenzimet e ekonomisë familjare, frika e vazhdueshme ndaj arrestimit, efekti negativ 
në vetëvlerësimin e tij dhe kështu me radhë, kishin ndikuar në marrëdhënien mes 
fëmijëve dhe babait të tyre. Sjellja kriminale e kërkuesit, e cila ishte motivuar kryesisht 
nga nevoja për të mbijetuar financiarisht, i përkiste të kaluarës. Kërkuesi ishte në një 
gjendje shumë të dobët dhe qëndroi kryesisht në shtëpi, duke lëvizur vetëm për të marrë 
fëmijët nga shkolla.

217. Përkeqësimi i gjendjes së kërkuesit, i shoqëruar me pamundësinë e mbështetjes së 
gjendjes së tij shëndetësore në Gjeorgji dhe me kohëzgjatjen e rezidencës së tij dhe të 
familjes së tij në Belgjikë, duhet ta kishte nxitur Gjykatën të rishqyrtonte trajtimin e 
bërë në vendimin e Dhomës, ta vlerësonte situatën në tërësi dhe të gjente se familja e 
kërkuesit kishte nevoja të veçanta lidhur me integrimin në Belgjikë. Zgjidhja e gjetur 
nga Dhoma, e cila do të kishte sjellë shpërnguljen e familjes në Gjeorgji për aq kohë sa të 
kujdesej për kërkuesin, deri në vdekjen e tij nuk do të ishte e mundur, pasi për fëmijët do 
të nënkuptonte lënien e shkollës në Belgjikë dhe dërgimin e tyre në një vend që ata nuk 
e njihnin dhe ku nuk flisnin gjuhën. Në këndvështrimin e kushteve të kërkuesit, nëna e 
tyre nuk do të ishte në gjendje të siguronte mbajtjen e familjes në Gjeorgji dhe kërkuesi 
do të kishte vdekur në rrethana veçanërisht shqetësuese. Për më tepër, nëse atyre do 
t’u duhej të kishin qëndruar në Gjeorgji për më shumë se një vit, gruaja dhe fëmijët e 
kërkuesit do të kishin humbur të drejtën për t’u kthyer në Belgjikë. Një zgjidhje e tillë 
do të ishte, për të thënë më së paku, jo proporcionale kur peshonte kundër interesave të 
shtetit belg.
1. Qeveria

218. Qeveria theksoi rëndësinë që duhet t’i kushtohet dosjes penale të kërkuesit dhe faktit që 
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ai kishte vazhduar me sjelljen kriminale pavarësisht nga sëmundja e tij.
219. Për sa i përket interesave më të mira të fëmijëve, Qeveria vlerësoi se ato ishin të vështira 

për t’u përcaktuar, sepse fëmijët nuk ishin kërkues dhe veçanërisht sepse nuk kishte 
asgjë tregues se ata nuk do të kishin qenë në gjendje të ndiqnin babanë e tyre në Gjeorgji 
për një periudhë të caktuar kohore, si dhe të ndiqnin shkollën këtu. Për më tepër, duke 
qenë se kërkuesi nuk kishte dhënë informacion të detajuar në lidhje me nivelin e familjes 
së tij në Gjeorgji dhe personat me të cilët ishte në kontakt, ishte e vështirë të bëhej një 
vlerësim i përgjithshëm i situatës.

220. Qeveria parashtroi më tej se lejet e qëndrimit për gruan dhe fëmijët e kërkuesit ishin 
dhënë me vendimin e 29 Korrikut 2010, duke i dhënë atyre leje qëndrimi pa afat sipas 
Neneve 9 dhe 13 të Aktit për të Huajt. Leja në fjalë ishte e “llojit B”, me fjalë të tjera, një 
certifikatë hyrje në regjistrin e të huajve që ishte e vlefshme për pesë vjet dhe mund të 
rinovohej për të njëjtën periudhë, paraprakisht, nëse është e nevojshme, nga autoritetet 
vendore të zonës së rezidencës. Kjo leje qëndrimi u lejonte anëtarëve të familjes së 
kërkuesit të linin Belgjikën për një vit ose më shumë dhe të ktheheshin në vend, me 
kusht që të kishin përmbushur formalitetet e kërkuara në bashkinë ku kishin rezidencën 
dhe të ishin siguruar që kishin leje të vlefshme. Formalitetet ndryshonin në varësi të 
kohëzgjatjes së qëndrimit jashtë vendit: në rastin e qëndrimit prej tre muajsh deri në një 
vit, të huajt në fjalë duhej të raportonin tek autoritetet vendore përpara se të largoheshin 
dhe brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga kthimi, ose rrezikonin heqjen automatike nga 
regjistri i komunës përkatëse. Në rastin e qëndrimit mbi një vit, ata humbnin të drejtën 
për të qëndruar, përveç nëse mund të vërtetonin përpara nisjes se qendra e tyre e 
interesave vazhdonte të ishte ende në Belgjikë dhe të njoftonin autoritetet komunale 
në vendin e tyre të rezidencës për qëllimin e largimit nga vendi dhe rikthimin. Personat 
në fjalë duhej gjithashtu të posedonin në kthim një leje qëndrimi të vlefshme dhe të 
raportonin tek autoritetet komunale brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga kthimi.

C. Vlerësimi i Gjykatës

221. Për sa i përket zbatimit të Nenit 8 dhe këndvështrimit nga i cili duhet të shqyrtohen 
ankesat, Dhoma e Madhe do të procedojë në të njëjtat hapësira si Dhoma (shih vendimin 
e Dhomës, §§ 136 38). Së pari, nuk është e diskutueshme se ka ekzistuar jetesa 
familjare midis kërkuesit, gruas së tij dhe fëmijëve të lindur në Belgjikë. Kjo e bën të 
parëndësishme mosmarrëveshjen nëse kërkuesi ishte babai i fëmijës së lindur përpara 
ardhjes në Belgjikë, i cili tani është i rritur (ibid., § 136). Për më tepër, duke supozuar 
se masa e dëbimit mund të ishte shqyrtuar nga pikëpamja e jetës private të kërkuesit, 
aspekti i “jetës familjare” duhet të ketë përparësi në kuptim të çështjeve specifike të 
ngritura nga rasti aktual dhe parashtresat e palëve. Së dyti, për sa kohë çështja ka të 
bëjë me refuzimin e autoriteteve vendase për t’i dhënë kërkuesit leje qëndrimi për në 
Belgjikë dhe kërcënimin për dëbim në Gjeorgji, në këndvështrim të karakteristikave 
specifike të rastit dhe zhvillimeve të fundit, Dhoma gjeti se pyetja kryesore ishte nëse 
autoritetet belge kishin për detyrë që të lejonin kërkuesin të banonte në Belgjikë në 
mënyrë që të mund të qëndronte me familjen e tij (ibid., § 138). Dhoma e Madhe, 
në këtë mënyrë vlerëson se shqyrtimi i kërkesës që pretendon shkelje të Nenit 8 nga 
pikëpamja e detyrimeve pozitive të autoriteteve belge, bëhet gjithnjë e më i nevojshëm 
nga zhvillimet në këtë çështje, në veçanti nga përkeqësimi i shëndetit të kërkuesit dhe 
vdekjes eventuale të tij. Së fundi, Dhoma e Madhe përsërit se në kontekstin e detyrimeve 
të tij pozitive dhe negative, Shteti duhet të gjejë një baraspeshë të drejtë midis interesave 
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konkurruese të individit nga njëra anë dhe shoqërisë në tërësi nga ana tjetër dhe se shtrirja 
e detyrimeve të Shtetit do të ndryshojë në varësi të rrethanave të veçanta të personave 
të përfshirë dhe interesit të përgjithshëm (ibid., § 140, dhe referencat e përmendura aty).

222. Megjithatë, ndryshe nga Dhoma, duke vërejtur që autoritetet belge në të gjitha procedurat 
e paraqitura përpara tyre nuk i shqyrtonin të dhënat mjekësore të kërkuesit dhe ndikimin 
e dëbimit në gjendjen e tij shëndetësore, Dhoma e Madhe ka konstatuar se do të ishte 
shkelje e Nenit 3 të Konventës nëse kërkuesi do të ishte dëbuar në Gjeorgji pa u kryer 
një vlerësim i tillë (shih paragrafin 206 më lart).

223. A fortiori, Gjykata vëren se autoritetet belge gjithashtu nuk kanë shqyrtuar sipas Nenit 
8 shkallën në të cilën kërkuesi ishte i varur nga familja e tij si rezultat i përkeqësimit 
të gjendjes së tij shëndetësore. Në kontekstin e procedurës për sistemim për arsye 
shëndetësore, në fakt Bordi i Ankesave për të Huajt rrëzoi aplikimin e kërkuesit sipas 
Nenit 8 me arsyetimin se vendimi që refuzoi atë leje qëndrimi nuk ishte shoqëruar me 
një masë dëbimi (shih paragrafin 58 më lart).

224. Megjithatë, ashtu si në rastin e Nenit 3, nuk i përket Gjykatës të bëjë një vlerësim 
nga perspektiva e Nenit 8 të Konventës në lidhje me ndikimin e dëbimit të kërkuesit 
në jetën e tij familjare, kjo në dritën e gjendjes së tij shëndetësore. Në lidhje me këtë, 
Gjykata vlerëson se kjo detyrë jo vetëm që i përket autoriteteve të brendshme, të cilat 
janë kompetente në këtë çështje, por gjithashtu përbën detyrim procedural, të cilin ata 
duhet ta përmbushin në mënyrë që të sigurojnë efektivitetin e së drejtës për respektimin 
e jetës familjare. Sikurse Gjykata ka vërejtur më lart (shih paragrafin 184), mekanizmi 
i kërkesës në Gjykatë është subsidiar i sistemeve kombëtare që mbrojnë të drejtat e 
njeriut.

225. Prandaj, në qoftë se autoritetet belge kishin vendosur përfundimisht se Neni 3 i 
Konventës, siç është interpretuar më lart, nuk ka vepruar si pengesë për dëbimin e 
kërkuesit në Gjeorgji, në mënyrë që të respektonin kërkesat e Nenit 8, atyre mund t’u 
kërkohej të shqyrtonin në vijim nëse në dritën e situatës specifike të kërkuesit në kohën 
e dëbimit (shih, mutatis mutandis, Maslov k. Austrisë [GC], nr.1638/03, § 93, GjEDNj 
2008), familja e tij logjikisht pritej që ta shoqëronte atë në Gjeorgji, ose në qoftë se jo, 
nëse përmbushja e së drejtës së kërkuesit për respektimin e jetës së tij familjare kërkonte 
që atij t’i lejohej të qëndronte në Belgjikë për kohën që i kishte mbetur për të jetuar.

226. Për rrjedhojë, nëse kërkuesi do të ishte dëbuar në Gjeorgji pa u vlerësuar këta faktorë, 
do të kishte ndodhur gjithashtu një shkelje e Nenit 8 të Konventës.

IV. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

227. Neni 41 i Konventës parashikon:
“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.”

A.  Dëmi

228. Kërkuesi ka pretenduar 10,434 Euro në lidhje me dëmin pasuror. Kjo shumë i 
korrespondonte shpenzimeve të tij jashtë xhepit për trajtim në Belgjikë, të cilat nuk ishin 
mbuluar për shkak të statusit të tij të parregullt të qëndrimit në këtë vend.

229. Gjykata nuk gjen asnjë lidhje shkakësore ndërmjet shkeljes së konstatuar dhe dëmit 
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pasuror të pretenduar dhe e rrëzon këtë kërkesë.
230. Kërkuesi gjithashtu ka pretenduar 5,000 Euro në lidhje me dëmin jo pasuror, i cili 

rezultoi nga gjendja e tij e pasigurt socio-ekonomike.
231. Gjykata vlerëson se duke pasur në konsideratë rrethanat e çështjes, përfundimi i arritur 

në bazë të Neneve 3 dhe 8 të Konventës (shih paragrafët 206 dhe 226 më lart) përbën një 
shpërblim të drejtë të mjaftueshëm për çdo dëm jo pasuror që mund të jetë pretenduar 
nga kërkuesi. Prandaj, në lidhje me këtë nuk akordon asnjë shumë.

B.  Kostot dhe shpenzimet

232. Kërkuesi më tej pretendoi 9,411 Euro në lidhje me tarifat që u paguan avokatëve të tij 
për përgatitjen e vëzhgimeve me shkrim që ata paraqitën në Gjykatë përpara kërkesës 
për referim në Dhomën e Madhe. Ai paraqiti kopjet e faturave përkatëse në mbështetje 
të kërkesës dhe deklaroi se ai deri më tani kishte paguar përafërsisht gjysmën e tarifave, 
domethënë 4,668 Euro dhe se nuk ishte në gjendje të paguante pjesën e mbetur.

233. Në vëzhgimet e saj përpara Dhomës, Qeveria argumentoi se kërkuesi duke qenë i 
huaj sipas ligjit të brendshëm u prezumua se ishte në nevojë financiare dhe kështu i 
përshtatshëm për të përfituar ndihmë juridike, përfshirë edhe shpenzimet që lidhen me 
procedurat përpara Gjykatës.

234. Duke e bërë vlerësimin e saj në baza të barabarta, Gjykata vendos që shuma prej 5,000 
Eurosh duhet t’i paguhet familjes së kërkuesit në lidhje me kostot dhe shpenzimet, plus 
çdo taksë që mund të jetë në ngarkim të tyre (shih, mutatis mutandis, Karner , cituar më 
lart, § 50).

C. Interesi i munguar

317. Gjykata çmon të nevojshme se përqindja e interesit të munguar duhet të bazohet në 
normën marxhinale të huadhënies së Bankës Qendrore Evropiane, së cilës duhet t’i 
shtohen tre pikë përqindje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, UNANIMISHT,

1.  Vendos se do të kishte pasur shkelje të Nenit 3 të Konventës nëse kërkuesi do të ishte 
larguar në Gjeorgji pa vlerësuar autoritetet belge, në përputhje me këtë dispozitë, rrezikun 
me të cilin u përball në dritën e informacionit në lidhje me gjendjen e tij shëndetësore 
dhe ekzistencën e trajtimit të duhur në Gjeorgji;

2.   Vendos se nuk është e nevojshme të shqyrtohet kërkesa sipas Nenit 2 të Konventës;
3.   Vendos se do të kishte pasur shkelje të Nenit 8 të Konventës nëse kërkuesi do të ishte 

larguar në Gjeorgji pa vlerësuar autoritetet belge, në përputhje me këtë dispozitë, 
ndikimin e dëbimit në të drejtën e kërkuesit për respektimin e jetës së tij familjare në 
funksion të gjendjes së tij shëndetësore;

4.  Vendos se gjetjet e Gjykatës në pikat 1 dhe 3 më lart, përbëjnë në vetvete shpërblim të 
drejtë të mjaftueshëm në lidhje me çdo dëm jo pasuror që mund të jetë pretenduar nga 
kërkuesi;

5.  Vendos,
(a)  se në lidhje me kostot dhe shpenzimet, shteti i paditur duhet t’i paguajë familjes së 

kërkuesit brenda tre muajve, shumën 5.000 Euro (pesë mijë euro), plus çdo taksë 
që mund t’u ngarkohet atyre;



1094

(b)  që nga skadimi i periudhës tre mujore të përmendur më lart deri në shlyerje, do të 
paguhen interesa të thjeshta mbi shumën e mësipërme në një normë të barabartë me 
normën marxhinale të huadhënies së Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës 
së shpërblimit të munguar, plus tre pikë përqindje;

6.  Rrëzon pjesën e mbetur të pretendimeve të kërkuesit për një shpërblim të drejtë.

Hartuar në anglisht dhe frëngjisht dhe mbajtur në seancë dëgjimore publike në Ndërtesën 
e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 13 Dhjetor 2016.

Johan Callewaert Guido Raimondi 
 Zëvendës Sekretar Kryetar

Në përputhje me Nenin 45 § 2 të Konventës dhe Rregullën 74 § 2 të Rregullores së 
Gjykatës, mendimi i veçantë i gjyqtarit Lemmens i është  bashkëlidhur këtij vendimi.

G.R. 
J.C.

OPINIONI ALTERNATIV I GJYQTARIT LEMMENS
(Përkthimi)

1.  Unë kam votuar si kolegët e mi të Dhomës së Madhe në favor të gjetjes (prapavepruese) 
të një shkelje procedurale dhe të kushtëzuar të të dy Neneve 3 dhe 8 të Konventës. Si 
anëtar i Dhomës votova atëherë për mos gjetjen e shkeljeve të këtyre dy Neneve dhe do 
të doja të shpjegoja shkurtimisht pse ndryshova mendim.

2.  Gjatë shqyrtimit të çështjes nga ana e Dhomës mendova se duhet të ndiqnim interpretimin 
e rreptë të Nenit 3 të Konventës që zbatohet nga Gjykata që nga vendimi i Dhomës së 
Madhe në N. k. Mbretërisë së Bashkuar ([GC], nr. 26565/05, GjEDNj 2008). Në bazë 
të interpretimit strikt të pragut të ashpërsisë, unë, së bashku me shumicën e Dhomës 
arritëm në përfundimin se dëbimi i kërkuesit nuk do të shkaktonte shkelje të Nenit 3 
(shih paragrafin 126 të vendimit të Dhomës, të 17 Prillit 2014). Po ashtu, në lidhje me 
refuzimin e kërkesës së aplikantit për sistemimin e statusit të tij të banimit, unë rashë 
dakord me shumicën e Dhomës, se shteti nuk kishte dështuar të përmbushte detyrimet e 
tij pozitive sipas Nenit 8 të Konventës (shih paragrafin 155 të vendimit të Dhomës).

3.  Me referimin e çështjes në Dhomën e Madhe, u ngrit pyetja nëse zbatimi i rreptë i kriterit 
të vendosur në N. k. Mbretërisë së Bashkuar, pa marrë parasysh rrethanat, përveç faktit 
se personi në fjalë ishte “pranë vdekjes “(shih paragrafin 181 të vendimit të tanishëm), 
nuk krijonte një boshllëk në mbrojtjen kundër trajtimit çnjerëzor. Ashtu si kolegët e mi 
të Dhomës së Madhe nuk pata asnjë vështirësi të konstatoja se ekzistonte një boshllëk 
i tillë dhe duhej të qartësonim jurisprudencës tonë për të plotësuar këtë boshllëk, duke 
ruajtur njëkohësisht një prag të lartë për zbatimin e Nenit 3 të Konventës (shih, në 
veçanti, paragrafin183 të këtij vendimi).

Po ashtu, pajtohem plotësisht me mënyrën e ndryshme me të cilën Dhoma e 
Madhe trajtoi kërkesën e aplikantit. Ndërsa Dhoma shqyrtoi nëse dëbimi i kërkuesit do 
të ishte në përputhje me ndalimin e trajtimit çnjerëzor dhe degradues, Dhoma e Madhe 
thekson përgjegjësinë parësore të autoriteteve kombëtare kur bëhet fjalë për shqyrtimin 
e argumenteve të paraqitura nga të huajt sipas Nenit 3 të Konventës (shih, në veçanti, 
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paragrafin 184 të këtij vendimi, i cili thekson faktin se mekanizmi i aplikimit në Gjykatë 
është subsidiar i sistemeve kombëtare që mbrojnë të drejtat e njeriut).

Nga ky këndvështrim i ri jam dakord me kolegët e mi se autoritetet e brendshme 
për çështjen në fjalë nuk kanë pasur në dispozicion informacion të mjaftueshëm për të 
konkluduar se nëse kërkuesi kthehej Gjeorgji, ai nuk do të përballej me një rrezik real 
dhe konkret të trajtimit në kundërshtim me Nenin 3, duke pasur parasysh kriterin e 
vendosur në N. k. Mbretërisë së Bashkuar, sikurse është sqaruar në këtë vendim.

4. Sa i përket kërkesës sipas Nenit 8 të Konventës, Dhoma e Madhe gjithashtu mban një 
qëndrim të ndryshëm nga Dhoma. Ndërsa Dhoma shqyrtoi refuzimin e kërkesës për 
të sistemuar statusin e qëndrimit të aplikantit nga këndvështrimi i proporcionalitetit, 
Dhoma e Madhe, edhe këtu gjithashtu përqendrohet në detyrimet procedurale të shtetit 
të paditur (shih, në veçanti paragrafin 224 të këtij vendimi, i cili përsëri thekson se 
mekanizmi i aplikimit në Gjykatë është subsidiar i sistemeve kombëtare që mbrojnë të 
drejtat e njeriut).

Në bazë të kësaj qasjeje të re, unë nuk mund veçse të pajtohem me kolegët e 
Dhomës së Madhe se vlerësimi i autoriteteve vendase në lidhje me faktin nëse refuzimi 
i lejes së qëndrimit ishte në përputhje me Nenin 8 të Konventës nuk ishte bazuar në të 
gjitha informacionet përkatëse të çështjes në fjalë.

5.  Do të doja ta shfrytëzoja këtë mundësi për të tërhequr vëmendjen në faktin se gjykimi 
aktual nuk është i palidhur me zhvillimet që po ndodhin brenda Belgjikës.

Në kohën e vendimit të Dhomës, disa formacione të Bordit të Ankesave për të 
Huajt kanë shfaqur tashmë hezitimin për të zbatuar në mënyrë strikte kriterin e vendosur 
në N. k. Mbretërisë së Bashkuar (shih paragrafin 102 të këtij vendimi). Që atëherë, 
Conseil d’État e ka miratuar qasjen e tyre (shih paragrafët 103-05 të këtij vendimi) 
dhe Bordi i Ankesave për të Huajt ka konsoliduar këtë linjë të jurisprudencës në një 
numër vendimesh të dhëna nga i gjithë Bordi. Pa dyshim që kjo praktikë lidhet me 
interpretimin e një rregulli të së drejtës së brendshme (Neni 9ter i Aktit për të Huajt, 
lidhur me mundësinë e dhënies së lejes së qëndrimit për arsye shëndetësore), por 
gjithashtu është relevante edhe për interpretimin e Nenit 3 të Konventës. Duket nga 
vendimet e të gjithë Bordit të Apelit për të Huajt që një pengesë për dëbimin e një të 
huaji që është i sëmurë mund të lindë jo vetëm kur ka një kërcënim të menjëhershëm për 
jetën e tij ose integritetin fizik (një situatë në të cilën dëbimi do të ishte në kundërshtim 
me Nenin 3 të Konventës sipas jurisprudencës së Gjykatës që nga N. k. Mbretërisë së 
Bashkuar), por gjithashtu edhe kur ekziston rreziku i trajtimit çnjerëzor ose degradues, 
nëse nuk merr trajtimin e duhur në vendin pritës (shih paragrafët 106-07 të vendimit të 
tanishëm).

Për mendimin tim, duke theksuar se përveç rrezikut për jetën (një rrezik i vërtetë 
dhe i pranishëm për jetën ose integritetin fizik) ekziston edhe rreziku i trajtimit çnjerëzor 
ose degradues, Bordi i Ankesave për të Huajt ishte në gjendje të tërhiqte vëmendjen e 
Gjykatës për çështjen e ngritur nga jurisprudenca e tyre. Ky vendim mund të shihet si 
përgjigje e Gjykatës ndaj shqetësimeve të shprehura nga Bordi i Ankesave për të Huajt.
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA BAKA k. HUNGARISË

(Kërkimi nr. 20261/12)

VENDIM

STRASBURG

23 Qershor 2016

Ky vendim është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit 
redaktues.
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Në çështjen Baka k. Hungarisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, mbledhur në Dhomën Madhe, e përbërë nga:
Luis López Guerra,       Kryetar,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ledi Bianku,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. De Gaetano,
Angelika Nußberger,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Helen Keller,
Paul Lemmens,       gjyqtarë,
Helena Jäderblom,       gjyatar ad hoc,
Aleš Pejchal,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabović,
Dmitry Dedov,       gjyqtarë,
and Johan Callewaert, Zëvendës Sekretar i Dhomës së Madhe,
Pas shqyrtimit privatisht më 17 Qershor 2015 dhe më 14 Mars 2016, 
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e fundit të lartpërmendur:

PROCEDURA

1.  Çështja e ka zanafillën në një kërkim (nr. 20261/12) kundër Hungarisë, i paraqitur pranë 
Gjykatës në bazë të Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe 
Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetas hungarez, z. András Baka (“kërkuesi”), 
më 14 Mars 2012.

2.  Kërkuesi u përfaqësuan nga z. A. Cech, avokat që ushtronte profesionin në Budapest. 
Qeveria hungareze (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i tyre, z. Z. Tallódi, Ministria 
e Drejtësisë.

3.  Kërkuesi pretendoi veçanërisht se atij i ishte mohuar aksesi në gjykatë për të kundërshtuar 
ndërprerjen e parakohshme të mandatit të tij si kryetar i Gjykatës Supreme. Ai gjithashtu 
u ankua se mandati i tij ishte ndërprerë si rezultat i pikëpamjeve dhe qëndrimeve që 
ai kishte shprehur publikisht në cilësinë e kryetarit të Gjykatës Supreme, lidhur me 
reformat legjislative që preknin gjyqësorin. Ai u mbështet në Nenet 6 § 1 dhe 10 të 
Konventës.

4. Kërkimi iu caktua Seksionit të Dytë të Gjykatës (rregulla 52 § 1 e Rregullores së 
Gjykatës). 

5.  Z. A. Sajó, gjyqtar i zgjedhur për Hungarinë, u tërhoq nga çështja (rregulla 28). Qeveria 
caktoi menjëherë zëvendësuese znj. Helena Jäderblom, gjyqtare e zgjedhur për Suedinë 
(Neni 26 § 4 i Konventës dhe rregulla 29 § 1 (a) e Rregullores së Gjykatës që ishte në 
fuqi në atë kohë).

6.  Më 27 Maj 2014, një Dhomë e këtij Seksioni, e përbërë nga gjyqtarët në vijim: Guido 
Raimondi, Kryetar, Işıl Karakaş, Nebojša Vučinić, Helena Jäderblom, Egidijus Kūris, 
Robert Spano and Jon Fridrik Kjølbro, gjyqtarë dhe gjithashtu Abel Campos, zëvendës 
sekretar Seksioni, vendosi unanimisht se ka pasur shkelje të Neneve 6 § 1 dhe 10 të 
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Konventës.
7.  Më 27 Gusht 2014, Qeveria kërkoi dërgimin e çështjes në Dhomën e Madhe sipas Nenit 

43 të Konventës. Më 15 Dhjetor 2014, paneli i Dhomës së Madhe e miratoi kërkesën.
8. Përbërja e Dhomës së Madhe u caktua në përputhje me parashikimet e Nenit 26 §§ 4 dhe 

5 të Konventës dhe rregullës 24 të Rregullores së Gjykatës. 
9.  Të dy, kërkuesi dhe Qeveria parashtruan vërejtje të mëtejshme mbi meritat (rregulla 

59 § 1). Përveç këtyre, komentet e palëve të treta të Komitetit hungarez të Helsinkit, 
Bashkimit hungarez për Liritë Civile, Institutit Eko-Károly Eötvös, Fondacionit të 
Helsinkit për të Drejtat e Njeriut me seli në Poloni dhe Komisionit Ndërkombëtar të 
Juristëve, u pranuan nga Kryetari që të ndërhynin në procedurën me shkrim (Neni 36 § 
2 i Konventës dhe rregulli 44 § 3).

10.  Më 17 Korrik 2015, në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg u zhvillua në publik 
një seancë dëgjimore (rregulla 59 § 3).
U paraqitën përpara Gjykatës:

(a)  për Qeverinë
Z. Z. Tallódi, Ministria e Drejtësisë,                                            Agjent,
Znj. M. wEllEr, Ministria e Drejtësisë,                                        Bashkë-Agjent;

(b)  për Kërkuesin
Z.  A. CECh, avokat që ushtron profesionin në Budapest,             Avokat,
Z.  E. láTrány, avokat që ushtron profesionin në Budapest,       Këshilltar.

Gjykata dëgjoi fjalimet e z. Cech dhe z. Tallódi.

FAKTET

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

11.  Kërkuesi ka lindur në 1952 dhe jeton në Budapest.

A.  Zgjedhja e kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme dhe funksionet e tij

12.  Më 22 Qershor 2009, pas shtatëmbëdhjetë vitesh shërbimi (1991-2008) si gjyqtar në 
Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe më pas, me shërbim prej më shumë se 
një viti si anëtar i Gjykatës së Apelit të Budapestit, me vendimin nr. 55/2009 (VI.24) 
OGY, kërkuesi u zgjodh nga Parlamenti i Hungarisë kryetar i Gjykatës Supreme për një 
periudhë gjashtë vjeçare, deri më 22 Qershor 2015.

13.  Në këtë funksion, kërkuesi kryente detyra menaxhimi dhe gjithashtu ushtronte funksione 
gjyqësore, duke kryesuar diskutimet që përmbylleshin me rezolutat e uniformitetit 
(në përputhje me qëndrueshmërinë e jurisprudencës) dhe duke dhënë udhëzime për 
rezolutat. Ai ishte gjithashtu kryetar i Këshillit Kombëtar të Drejtësisë. Ky funksion i 
dytë, përveç detyrave të kryetarit të Gjykatës Supreme iu shtua në vitin 1997 me Aktin 
e organizimit dhe administrimit të gjykatave (Akti LXVI i vitit 1997). Si kreu i Këshillit 
Kombëtar të Drejtësisë, kërkuesi kishte detyrim të qartë ligjor për të dhënë opinione mbi 
aktet parlamentare që preknin gjyqësorin, pasi kishin marrë dhe përmbledhur mendimet 
e gjykatave të ndryshme nëpërmjet Zyrës së Këshillit Kombëtar të Drejtësisë (shih 
paragrafin 44 më poshtë).
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14.  Më 13 Tetor 2011, Asambleja e Përgjithshme e Rrjetit të Kryetarëve të Gjykatave 
Supreme të Bashkimit Evropian e zgjodhi kërkuesin kryetar të Rrjetit, me një mandat 
dy-vjeçar (2011-2013).

B. Deklaratat dhe qëndrimet publike të kërkuesit lidhur me reformat legjislative 
që preknin gjyqësorin

15.  Në Prill të vitit 2010, aleanca e Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Bashkimi qytetar 
i Fidesz-Hungareze, në vijim referuar si “Fidesz”) dhe Partia Demokratike Kristiane 
e Popullit (“PDKP”) fituan shumicën parlamentare prej dy të tretave dhe ndërmorën 
një program gjithëpërfshirës reformash kushtetuese dhe legjislative. Në cilësinë e tij 
profesionale si kryetari i Gjykatës Supreme dhe i Këshillit Kombëtar të Drejtësisë, 
kërkuesi shprehu pikëpamjet e tij mbi aspekte të ndryshme të reformave legjislative 
që ndikonin në gjyqësor, në veçanti për Ligjin për Anulim, për moshën e pensionit të 
gjyqtarëve, ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale, dhe për ligjin e ri të Organizimit 
dhe Administrimit të gjykatave.

16.  Më 12 Shkurt 2011, në lidhje me Ligjin për Anulim (më pas Akti XVI i vitit 2011, 
që urdhëroi anulimin e dënimeve përfundimtare lidhur me shpërndarjen e turmave në 
vjeshtën e vitit 2006), zëdhënësi i kërkuesit i shpjegoi gazetës Népszabadság se në 
pikëpamjen e kërkuesit:

“Ligji që urdhëron anulimin e vendimeve të caktuara gjyqësore të marra në lidhje 
me trazirat e vitit 2006 shkakton shqetësim, sepse ai shkel të drejtën e gjyqtarëve për 
të vlerësuar lirisht provat. Ky është një problem serioz kushtetues. ... gjyqësori është 
duke e shqyrtuar ligjin vetëm nga këndvështrimi profesional dhe distancohet nga çdo 
lloj debati politik. András Baka [kërkuesi], kryetar i Këshillit Kombëtar të Drejtësisë, 
shpreson se Parlamenti do të zgjedhë një teknikë ligjore që eliminon problemin e 
antikushtetushmërisë”.

17.  Më 8 Mars 2011, ditën pas miratimit të ligjit, István Balsai (deputet i Fideszit, kryetar 
i Komisionit Kushtetues, Gjyqësor dhe i Rregullave të Brendshme të Parlamentit në 
kohën përkatëse), iu përgjigj në një konferencë shtypi kritikave të bëra nga gjyqësori 
dhe deklaroi: “Thuhet se zgjidhja ligjore e miratuar është e pafat. Tani, unë vetë vlerësoj 
si të pafat nëse një anëtar i gjyqësorit, në cilëndo pozitë, përpiqet të ushtrojë ndikim mbi 
procesin legjislativ në një mënyrë të tillë”.

18.  Më 24 Mars 2011, në një fjalim të mbajtur përpara Parlamentit gjatë debatit mbi 
projektligjin për Ligjin Themeltar të Hungarisë (Kushtetuta e re), kërkuesi shprehu 
mendimin e tij për disa aspekte të reformës kushtetuese të propozuar, të cilat kishin 
të bënin me gjyqësorin, posaçërisht me emrin e ri që ishte përcaktuar për Gjykatën 
Supreme, ai i Kúria, kompetencat e reja që i ishin dhënë Kúria në fushën e sigurimit të 
vazhdimësisë së praktikës gjyqësore, në menaxhimin e gjyqësorit dhe funksionimin e 
Këshillit Kombëtar të Drejtësisë, si dhe në paraqitjen e një ankimi kushtetues kundër 
vendimeve gjyqësore.

19.  Më 7 Prill 2011, në lidhje me propozimin për uljen e moshës së detyrueshme të pensionit 
të gjyqtarëve (nga shtatëdhjetë vjeç deri në moshën e pensionit të përgjithshëm prej 
gjashtëdhjetë e dy) në Nenin 26 (2) të Ligjit Themeltar të Hungarisë, kërkuesi së bashku 
me kryetarët e tjerë të gjykatave i drejtuan një letër subjekteve të ndryshme të procesit 
kushtetues (Presidentit të Republikës, Kryeministrit, Kryetarit të Parlamentit), në të 
cilën ata theksuan rreziqet e mundshme që preknin gjyqësorin nga propozimi i paraqitur. 
Shqetësimi i tyre kishte të bënte me faktin se duke u hequr mundësinë gjyqtarëve të 
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qëndronin në detyrë deri në moshën shtatëdhjetë vjeç, rregullimi i propozuar do të 
detyronte një të dhjetën e gjyqtarëve hungarezë (274 persona) të përfundonin karrierat 
e tyre në vitin 2012, më herët sesa ishte planifikuar, shoqëruar kjo me pasoja për 
funksionimin e gjyqësorit dhe kohëzgjatjen e procedimeve në pritje.

20.  Në mëngjesin e datës 11 Prill 2011 (dita e votimit mbi propozimet për ndryshimin e 
moshës së pensionit të gjyqtarëve), kërkuesi i drejtoi një letër Kryeministrit, në të cilën 
theksoi se propozimi ishte poshtërues dhe i pajustifikueshëm profesionalisht; ai shkelte 
parimet themelore të pavarësisë, statusit dhe palëvizshmërisë së gjyqtarëve; dhe kjo 
ishte gjithashtu diskriminuese, pasi prekej vetëm gjyqësori. Ai hodhi poshtë akuzat e 
paragjykimit në favor të çdo ideologjie politike brenda gjyqësorit dhe vijoji:

“Megjithatë, është e papranueshme nëse një parti politike ose shumica e parlamentit 
i bën kërkesa politike gjyqësorit dhe i vlerëson gjyqtarët sipas standardeve politike”.

Në letrën e tij, aplikanti i kërkoi Kryeministrit të përdorte ndikimin e tij për të 
ndaluar Parlamentin që të miratonte propozimin. Megjithatë, në të njëjtën ditë, 
Parlamenti miratoi propozimin (shih ligjin përkatës të brendshëm, më poshtë).

21.  Më 14 Prill 2011, publikut hungarez dhe atij të Bashkimit Evropian iu drejtua një 
komunikatë e përbashkët nga seanca plenare e Gjykatës Supreme, nga kërkuesi në 
cilësinë e kryetarit të Këshillit Kombëtar të Drejtësisë dhe nga kryetarët e gjykatave të 
rajoneve dhe të qarqeve. Ajo argumentoi mbi autonominë dhe pavarësinë e gjyqësorit 
dhe kritikoi moshën e re të detyrueshme të pensionit për gjyqtarët dhe propozimin për të 
modifikuar modelin e vetëqeverisjes gjyqësore, i mishëruar ky në Këshillin Kombëtar të 
Drejtësisë. Pjesët përkatëse të komunikatës përmbajnë si vijon:

“Sipas propozimit, mosha e pensionit të detyrueshëm të gjyqtarëve do të ulet me 
tetë vite që nga 1 Janari 2012. Si rezultat i saj, mandati i 228 gjyqtarëve (në mesin e tyre 
121 gjyqtarë përgjegjës për administrimin e gjykatave dhe mbikëqyrjen profesionale) do 
të përfundojë në të njëjtën datë, pa asnjë periudhë kalimtare, pasi ata do të arrijnë moshën 
62 vjeç. Deri më 31 Dhjetor 2012, 46 gjyqtarëve të tjerë do t’u duhet të përfundojnë 
karrierën e tyre. Si pasojë e këtij vendimi, shpejtësia e procedurave gjyqësore do të 
përkeqësohet ndjeshëm (gati 40,000  çështje do të duhet të ri-caktohen, gjë që mund 
të rezultojë në vonesa disa-vjeçare të proceseve gjyqësore në lidhje me dhjetëra mijëra 
persona). Administrimi i gjykatave do të pengohet në mënyrë serioze, sepse është 
jashtëzakonisht e vështirë të zëvendësohen një duzinë gjyqtarësh të dalë në pension.

Efekti i shumëfishtë i daljes së detyruar në pension i gjyqtarëve me kualifikim të 
lartë, pa ndonjë justifikim real, të cilët kanë disa vite përvojë dhe praktikë, shumica e të 
cilëve janë në majën e hierarkisë, do të shkatërrojë rrënjësisht funksionimin e sistemit 
gjyqësor, përpos pasojave të tjera të paparashikueshme. Për më tepër, propozimi është 
i padrejtë dhe poshtërues në lidhje me personat e interesuar, të cilët u betuan për t’i 
shërbyer Republikës së Hungarisë dhe për të administruar drejtësinë, dhe që i kanë 
kushtuar jetën e tyre profesionit gjyqësor.

Është e pakuptueshme se pse çështja e moshës së pensionit të gjyqtarëve është një 
rregullim i përfshirë në Ligjin Themeltar. Për këtë ekziston vetëm një përgjigje: duke e 
përfshirë atë në Ligjin Themeltar nuk do të ketë mundësi të kundërshtohet ky rregullim 
juridik përpara Gjykatës Kushtetuese, rregullim i cili shkel parimet themelore të një 
shteti demokratik të qeverisur nga sundimi i ligjit. 
Një hap i tillë i pajustifikuar nënkupton motivim politik.”

22.  Më 14 Qershor 2011, në Parlament është paraqitur projektligji nr. T/3522 për ndryshimin 
e akteve të caktuara legjislative në lidhje me procedurën gjyqësore dhe sistemin gjyqësor 
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(përfshirë Kodin e Procedurës Penale). Me kërkesë të aplikantit, Divizioni i Ligjit Penal 
të Gjykatës Supreme përgatiti një analizë të projektligjit, e cila iu komunikua deputetëve. 
Më 4 Gusht 2011, meqë asnjë ndryshim në thelb nuk i ishte bërë projektligjit, përpara 
miratimit të tij më 4 Korrik 2011, si Akti LXXXIX i vitit 2011, kërkuesi e kundërshtoi 
atë përpara Gjykatës Kushtetuese, për shkak të antikushtetutshmërisë dhe shkeljes së 
detyrimeve të mishëruara në traktatet ndërkombëtare, duke e shfrytëzuar për herë të 
parë në historinë hungareze këtë kompetencë. Gjykata Kushtetuese, në vendimin e saj 
nr. 166/2011. (XII. 20.) AB të 19 Dhjetorit 2011, vendosi mbi antikushtetutshmërinë e 
dispozitave të kundërshtuara dhe i shfuqizoi ato (në veçanti, dispozitat në lidhje me të 
drejtën e Avokatit të Përgjithshëm për të vendosur mbi kompetencën e gjykatave, duke 
iu shmangur rregullave ligjore të paracaktuara).

23.  Së fundmi, më 26 Tetor 2011, kërkuesi i dërgoi Parlamentit një analizë të hollësishme të 
dy projektligjeve të reja themeltare: Projektligjin për organizimin dhe administrimin e 
gjykatave (nr. T/4743) dhe Projektligjin për statusin ligjor dhe pagesën e gjyqtarëve (nr. 
T/4744). Sipas memorandumit shpjegues të projektligjeve, ishte propozuar që Këshilli 
Kombëtar i Drejtësisë të shpërbëhej dhe të zëvendësohej nga një Zyrë Kombëtare 
Gjyqësore dhe një Këshill Gjyqësor Kombëtar. Qëllimi i këtyre propozimeve ishte që 
të ndaheshin funksionet gjyqësore nga ato menaxhuese, të cilat ishin “të unifikuara” në 
personin kryetarit të Gjykatës Supreme, i cili ishte në të njëjtën kohë kryetar i Këshillit 
Kombëtar të Drejtësisë. Reforma e propozuar u përpoq të përqendronte detyrat e 
menaxhimit gjyqësor në duart e kryetarit të Zyrës së re Kombëtare Gjyqësore, duke i 
lënë kryetarit të Gjykatës Supreme (riemëruar me emrin historik “Kuria”) përgjegjësinë 
për mbikëqyrjen e administrimit uniform të drejtësisë.

Kërkuesi vendosi gjithashtu ta shprehë mendimin e tij drejtpërdrejt përpara 
Parlamentit, sikurse është e lejueshme në bazë të Nenit 45 § 1 të vendimit të Parlamentit 
46/1994 (IX.30) OGY mbi Rregulloren e Parlamentit. Në fjalën e mbajtur më 3 Nëntor 
2011, kërkuesi ngriti shqetësimet e tij rreth projektligjit. Ai tha se projektligji nuk 
adresonte problemet strukturore të gjyqësorit, por i linte ato “në diskrecionin e ekzekutivit 
të një administrate të jashtme (kryetari i Zyrës Kombëtare Gjyqësore të propozuar, e cila 
do të zëvendësonte Këshillin Kombëtar të Drejtësisë në menaxhimin e gjykatave), të 
cilit i ishin dhënë kompetenca të gjera dhe të pashembullta për Evropën, pa përgjegjësi 
adekuate”. Kërkuesi iu referua këtyre kompetencave të reja (për të emëruar gjyqtarët 
dhe drejtuesit e gjykatave, për të nxjerrë urdhra normativë dhe për të formuar gjykatën 
në një rast të caktuar) si “antikushtetuese”. Në këtë drejtim, ai deklaroi:

“Kjo fuqi e pakufizuar, jo transparente dhe e pakontrollueshme është e pashembullt 
në Evropën bashkëkohore...Shkalla dhe pakontrollueshmëria e një autoriteti të tillë të 
centralizuar është e pa precedent, madje edhe në shtetet ku administrata e gjyqësorit 
ndodhet nën Ministrinë e Drejtësisë, madje edhe nëse mendojmë për diktaturat socialiste, 
në vitet e fundit të së cilës Kálmán Kulcsár, anëtar i Akademisë hungareze të Shkencave 
dhe Ministër i Drejtësisë përgjegjës për administrimin e gjyqësorit, deklaroi se do të 
emërojë vetëm personat e rekomanduar nga organet profesionale të gjyqësorit”.

Së fundi, kërkuesi në fjalën e tij përsëri ngriti çështjen e moshës së pensionit për 
gjyqtarët, duke thënë se kjo do të kishte një ndikim të rëndë në Gjykatën Supreme 
dhe se nevoja për të pasur mjaftueshëm gjyqtarë në Kúria ende nuk ishte adresuar. Në 
lidhje me këtë, ai pohoi se përgjegjësia kryesore e Kúria, të sigurojë qëndrueshmëri në 
zbatimin gjyqësor të ligjeve, mund të arrihet vetëm nëse kjo gjykatë ishte në gjendje të 
jepte vendime në një numër dhe të caktuar çështjesh dhe llojesh të tyre.
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C. Ndërprerja e mandatit të kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme

24.  Ligji Themeltar i 25 Prillit 2011 përcaktoi se organi më i lartë gjyqësor do të ishte Kúria 
(emri historik hungarez i Gjykatës Supreme). Data e hyrjes në fuqi të Ligjit Themeltar 
ishte caktuar 1 Janari 2012.

25.  Më 14 Prill 2011, gjatë një debati mbi Ligjin Themeltar, një politikan i Fideszit, Gergely 
Gulyás, deputet, deklaroi në radio stacionin Inforádió se kryetari i Gjykatës Supreme do 
të mbetet i njëjti dhe se vetëm emri i institucionit do të ndryshojë. Më 19 Tetor 2011, në 
një intervistë për kanalin ATV, Sekretari i Shtetit i Drejtësisë, Róbert Répássy, deputet, 
deklaroi se sipas Ligjit për organizimin dhe administrimin e gjykatave (nr. T/4743), 
Kúria e re do të kishte të njëjtat funksione si Gjykata Supreme aktuale dhe se vetëm emri 
i Gjykatës Supreme do të ndryshonte. Ai deklaroi se legjislacioni “sigurisht që nuk do të 
parashikonte asnjë bazë ligjore për ndryshimin e personit të kryetarit të Drejtësisë”.

26.  Më 6 Korrik 2011, në “Pozicionin e Qeverisë së Hungarisë në lidhje me Opinionin 
mbi Ligjin Themeltar të Hungarisë, i miratuar nga Komisioni i Venecias në Sesionin 
e 87-të Plenar (Venecia, 17-18 Qershor 2011, CDL-AD (2011) 016 )”, i përcjellë nga 
Ministri i Punëve të Jashtme të Hungarisë, Qeveria e siguroi Komisionin e Venecias se 
hartimi i dispozitave kalimtare të Ligjit Themeltar nuk do të përdoret për t’i dhënë fund 
padrejtësisht mandatit të personave të zgjedhur sipas regjimit ligjor të mëparshëm.

27.  Në periudhën 19-23 Nëntor 2011, anëtarët e Parlamentit paraqitën disa ndryshime që 
propozonin që mandati i kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme të ndërpritej.

28.  Më 19 Nëntor 2011, Gergely Gulyás paraqiti në Parlament një projektligj (nr. T/4996), 
duke propozuar një ndryshim të Kushtetutës së vitit 1949 (atëherë në fuqi). Amendamenti 
parashikonte që Parlamenti do të zgjidhte kryetarin e Kúria jo më vonë se 31 Dhjetori 
2011. Arsyetimi i projektligjit parashikon si vijon:

“Në kuptim të Ligjit Themeltar të Hungarisë dhe ndryshimeve në sistemin gjyqësor 
që rrjedhin nga ai Ligj, në përputhje me projektligjin mbi Dispozitat Kalimtare të 
Ligjit Themeltar të Hungarisë dhe me qëllim sigurimin e një tranzicioni të qetë dhe 
vazhdimësinë e përmbushjes së detyrave të Kúria, nga 1 Janari 2012, ky projektligj 
parashikon që Parlamenti duhet të zgjedhë deri më 31 Dhjetor 2011 dhe sipas rregullave 
të përcaktuara në Ligjin Themeltar, kryetarin e Kúria, i cili do të marrë detyrën më 1 
Janar 2012.”

29.  Më 20 Nëntor 2011, dy anëtarë të shumicës parlamentare paraqitën në Parlament një 
projektligj (nr. T/5005) mbi Dispozitat Kalimtare të Ligjit Themeltar. Sipas Nenit 11 
të Dispozitave të Përkohshme të Ligjit Themeltar të Hungarisë, pasardhësit ligjorë 
të Gjykatës Supreme dhe Këshillit Kombëtar të Drejtësisë do të jenë Kúria për 
administrimin e drejtësisë dhe kryetari i Zyrës Kombëtare Gjyqësore për administrimin 
e gjykatave. Në pajtim me Nenin 11 (2), mandatet e kryetarit të Gjykatës Supreme dhe të 
kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Drejtësisë do të përfundojnë me hyrjen 
në fuqi të Ligjit Themeltar. Pjesa arsyetuese e projektligjit parashikon si më poshtë:

“Projektligji rregullon në mënyrë gjithëpërfshirëse trashëgiminë e Gjykatës 
Supreme dhe Këshillit Kombëtar të Drejtësisë, si dhe kryetarit të saj, lidhur me faktin 
që trupa ose personi pasues do të jetë i ndryshëm për detyrat përkatëse. Duke pasur 
parasysh ndryshimet në sistemin gjyqësor, ligji parasheh që mandati i kryetarit të 
Gjykatës Supreme aktualisht në detyrë dhe ai i kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit 
Kombëtar të Drejtësisë do të përfundojë me hyrjen në fuqi të Ligjit Themeltar.”

30.  Më 23 Nëntor 2011 një anëtar tjetër i Parlamentit paraqiti një propozim për ndryshimin 
e Neneve 185 dhe 187 të projektligjit për Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave. 
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Ndërsa versionet e mëparshme të projektligjit të paraqitura nga Qeveria (më 21 Tetor 
dhe 17 Nëntor 2011) parashikonin se mandati i drejtuesve të gjykatave të emëruar 
përpara 1 Janarit 2012 do të zgjaste deri në datën e caktuar në kohën e emërimit të 
tyre, ky amendim i fundit parashikoi një përjashtim. Ai kërkonte t’i jepte fund ex lege 
mandatit të kryetarit dhe zëvendës kryetarit të Gjykatës Supreme. Arsyetimi i propozimit 
parashikon si më poshtë:

“Qëllimi i këtij propozimi për amendim, i paraqitur përpara votimit përfundimtar, 
është të sigurojë përputhshmërinë e projektligjit të konsoliduar nr. T/4743/116 me 
Ligjin Themelor, përmes amendimit të dispozitave të tij kalimtare, duke pasur parasysh 
projektligjin nr. T/4996 për Amendimin e Aktit XX të vitit 1949 mbi Kushtetutën e 
Republikës së Hungarisë dhe gjithashtu projektligjin nr. T/5005 mbi Dispozitat 
Kalimtare të Ligjit Themelor të Hungarisë, të dyja të paraqitura në Parlament.”

31.  Më 28 Nëntor 2011, Parlamenti i miratoi të dyja, si ligjin për Organizimin dhe 
Administrimin e Gjykatave (si Akti CLXI) dhe Kushtetutën e Republikës së Hungarisë 
(Amendament) (si Akti CLIX), me përmbajtjen e përshkruar më lart.

32.  Më 30 Dhjetor 2011, Dispozitat kalimtare të Ligjit Themeltar u miratuan pa ndryshime.645 
Dispozitat kalimtare janë publikuar në Gazetën Zyrtare më 31 Dhjetor 2011.

33.  Si pasojë e hyrjes në fuqi të të gjitha këtyre ndryshimeve kushtetuese dhe legjislative, 
mandati i kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme përfundoi më 1 Janar 2012, tre vjet e 
gjysmë përpara datës së skadimit të tij.

34.  Kërkuesi qëndroi në detyrë si kryetar i Kolegjit Civil të Kúria.
a) D. Zgjedhja e kryetarit të ri të Kúria

35.  Me qëllim që të zgjidhej në kohë kryetari i ri i Kúria, Kushtetuta e Republikës së 
Hungarisë (Amendamenti) (Akti CLIX i vitit 2011, i miratuar më 28 Nëntor 2011, shih 
paragrafin 31 më lart) hyri në fuqi më 2 Dhjetor 2011. Më 9 Nëntor 2011 u ndryshua 
ligji për Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave dhe u prezantua një kriter shtesë 
për zgjedhjen e kryetarit të ri të Kúria. Kriteri parashikonte se ai ose ajo do të zgjidhet 
nga Parlamenti, ndërmjet gjyqtarëve të emëruar për një mandat të pacaktuar dhe që kanë 
shërbyer të paktën pesë vjet si gjyqtarë (Neni 114 (1) i Aktit CLXI të vitit 2011-shih 
ligjin përkatës të brendshëm më poshtë). Më 9 Dhjetor 2011, Presidenti i Republikës 
propozoi që Parlamenti të zgjidhte Péter Darák, kryetar të Kúria dhe Tünde Handó, 
kryetar të Zyrës Kombëtare Gjyqësore. Më 13 Dhjetor 2011 Parlamenti zgjodhi këta 
kandidatë, në përputhje me propozimin e Presidentit të Republikës.

E. Pasojat e ndërprerjes së parakohshme të mandatit të kërkuesit si kryetar i 
Gjykatës Supreme

36.  Së pari, kërkuesi humbi pagën dhe përfitimet e tjera (sigurimet shoqërore, rezidencën si 
kryetar, mbrojtjen personale), përfitime të cilat një kryetar i Gjykatës Supreme kishte të 
drejtë t’i përfitonte gjatë gjithë periudhës së caktuar të mandatit si kryetar.

37.  Së dyti, legjislacioni që parashikon përfitimet e caktuara afatshkurtra për kryetarët 
në largim të Gjykatës Supreme (Ligji mbi shpërblimet dhe lejet, i vitit 2000) është 
shfuqizuar që nga 1 Janari 2012. Neni 227 (1) i ligjit për Statusin ligjor dhe shpërblimin 
e gjyqtarëve, i vitit 2011 (i ndryshuar më 28 Nëntor 2011, në fuqi nga 1 Janari 2012) e 
plotësoi këtë shfuqizim dhe parashihte që legjislacioni i shfuqizuar do të zbatohej ndaj 
çdo ish-kryetari të Gjykatës Supreme vetëm deri në masën që ai ose ajo kishte të drejtën 

645   Sipas Nenit 31 (2) të Dispozitave Kalimtare, këto dispozita janë pjesë e Ligjit Themelor. Amendamenti i parë i 
Ligjit Themeltar (18 Qershor 2012) dhe Neni i tij 1 (1) shton pikën 5 në Dispozitat Përfundimtare të Ligjit Themeltar, 
duke theksuar se Dispozitat Kalimtare janë pjesë e Ligjit Themeltar.
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e ndihmës së specifikuar në Nenin 26 (1) dhe 22 (1) (shtesa e pensionit), që kishte arritur 
moshën e pensionit në kohën e hyrjes në fuqi të ligjit dhe kishte kërkuar kompensimin. 
Duke qenë se kërkuesi nuk e kishte arritur moshën e pensionit  deri në 1 Janar 2012, ai 
nuk mund të kërkonte marrjen e një përfitimi post-funksion.

II. LEGJISLACIONI DHE PRAKTIKA E BRENDSHME E APLIKUESHME

A. Kushtetuta e 1949

38.  Nenet përkatëse të Kushtetutës (të ndryshuar dhe në fuqi deri në zëvendësimin e saj nga 
Ligji Themeltar i Hungarisë, në fuqi më 1 Janar 2012) parashikojnë si më poshtë:

Neni 7
“(1) Sistemi ligjor i Republikës së Hungarisë pranon parimet e përgjithshme të njohura 

të së drejtës ndërkombëtare dhe harmonizon ligjin e brendshëm të vendit me 
detyrimet e së drejtës ndërkombëtare.

... “
Neni 47

“(1) Gjykata Supreme është organi më i lartë gjyqësor i Republikës së Hungarisë.
(2) Gjykata Supreme siguron unifikim në zbatimin e ligjit nga gjykatat; zgjidhjet e saj 

unifikuese (jogegységi határozat) janë të detyrueshme për të gjitha gjykatat.”

Neni 48
“(1) Kryetari i Gjykatës Supreme zgjidhet nga Parlamenti me rekomandim të Presidentit 

të Republikës; zëvendëskryetarët e tij emërohen nga Presidenti i Republikës me 
rekomandim të kryetarit të Gjykatës Supreme. Për të zgjedhur kryetarin e Gjykatës 
Supreme kërkohet shumica prej dy të tretat e votave të deputetëve

...
(3) Gjyqtarët mund të shkarkohen nga detyra vetëm në bazë dhe sipas procedurave të 

përcaktuara me ligj. “
Neni 50

“...
(3) Gjyqtarët janë të pavarur dhe përgjigjen vetëm përpara ligjit. Gjyqtarët nuk mund të 

jenë anëtarë të partive politike dhe nuk mund të angazhohen në aktivitete politike.
... “

Neni 57
“(1) Në Republikën e Hungarisë të gjithë janë të barabartë përpara ligjit dhe kanë të 

drejtën për akuzat e ngritura kundër tij/saj të marrin pjesë në procese gjyqësore, 
si dhe të gjykohen në mënyrë të drejtë e publikisht, nga një gjykatë e pavarur, e 
paanshme dhe e caktuar me ligj.

... “
Neni 61

“(1) Në Republikën e Hungarisë kushdo ka të drejtë të shprehë lirshëm mendimin e tij/
saj, dhe për më tepër të ketë akses dhe shpërndajë informacion me interes publik.

... “

B. Ligji për Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave (Akti LXVI i 1997)

39.  Për të përmbushur detyrën e unifikimit të legjislacionit që do të zbatohet nga gjykatat, 
Gjykata Supreme ishte e autorizuar të miratonte rezolutat unifikuese (Neni 25 (c) i Aktit, 
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jogegységi határozat) dhe të publikonte rezoluta udhëzuese (Neni 27 (2), elvi bírósági 
határozat).

40.  Neni 62 i ligjit për Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave rendit kryetarin 
e gjykatës në mesin e të ashtuquajturve “drejtues të gjykatave”, domethënë midis 
gjyqtarëve përgjegjës për menaxhimin dhe administrimin e gjykatave dhe njësive 
organizative gjyqësore.

41.  Sipas nenit 69 të Aktit, drejtuesit e gjykatave janë emëruar për gjashtë vjet.
42. Neni 73 i Aktit përmbante një listë shteruese të arsyeve për ndërprerjen e mandateve të 

drejtuesve të gjykatave. Ai parashikonte që:
“Mandati i drejtuesit të gjykatës do të përfundojë me:
(a)  marrëveshje reciproke,
(b)  dorëheqje,
(c) shkarkim,
(d) skadim të periudhës së mandatit zyrtar,
(e)  përfundim të mandatit gjyqësor të personit.”

43. Sipas Nenit 74/A(1) të Aktit, nëse një vlerësim i veprimtarisë menaxhuese të drejtuesve 
të gjykatës ka treguar moskompetencën e tyre për një detyrë të tillë menaxhuese, drejtuesi 
i gjykatës duhet të shkarkohet menjëherë nga detyra. Një drejtues i shkarkuar i gjykatës 
kishte të drejtë të kundërshtonte shkarkimin përpara Tribunalit, brenda pesëmbëdhjetë 
ditëve nga marrja e njoftimit për largimin nga puna (Neni 74/A(2)).

44.  Akti themeloi Këshillin Kombëtar të Drejtësisë dhe funksionit të kryetarit të Gjykatës 
Supreme i shtoi edhe atë të Këshillit, funksione që do të mbaheshin njëkohësisht. 
Kryetari i Këshillit Kombëtar të Drejtësisë kishte  detyrim ligjor eksplicit për të 
dhënë mendim mbi projektligjin që ndikonte në gjyqësor, pasi kishte mbledhur dhe 
përmbledhur opinionet e gjykatave të ndryshme nëpërmjet Zyrës së Këshillit Kombëtar 
të Drejtësisë (Neni 46(1) (q) i Aktit).

C. Ligji mbi statusin ligjor dhe shpërblimin e gjyqtarëve (Akti LXVII i vitit 1997)

45. Sipas Nenit 57(2), nën paragrafëve (ha) dhe (hb) të Aktit, një gjyqtar ka të drejtë të 
shërbejë përtej moshës së përgjithshme të pensionit, deri në moshën shtatëdhjetë vjeç.

D. Vendimi i Parlamentit 46/1994. (IX.30.) OGY mbi Rregulloren e Parlamentit

46. Neni 45(1) i vendimit të Parlamentit 46/1994. (IX.30.) OGY mbi Rregulloren e Parlamentit 
parashikon sikurse vijon:

“Presidenti i Republikës, anëtarët e Qeverisë, kryetari i Gjykatës Kushtetuese, 
kryetari i Gjykatës Supreme, Kryeprokurori, Avokati i Popullit, kryetari i Zyrës së 
Kontrollit të Shtetit, si dhe personat që duhet të raportojnë në Kuvend gjatë debateve 
mbi raportet e tyre, si dhe anëtarët hungarezë të Parlamentit Evropian gjatë debateve 
mbi çështjet e integrimit evropian, kanë të drejtë të marrin pjesë dhe të diskutojnë në 
seancat parlamentare.”

E. Kushtetuta e Republikës së Hungarisë (Amendament) (Akti CLIX i vitit 2011), 
i cili hyri në fuqi më 2 Dhjetor 2011

47.  Kushtetuta e Hungarisë e vitit 1949 u ndryshua si më poshtë, në lidhje me zgjedhjen e 
kryetarit të Kúria:
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Neni 1
“Kushtetuta ndryshohet me Nenin në vijim:
“Neni 79. Në përputhje me Nenin 26 § 3 të Ligjit Themeltar, Parlamenti do të zgjedhë 

kryetarin e Kúria, maksimumi deri më 31 Dhjetor 2011.”

F. Ligji Themeltar i Hungarisë i datës 25 Prill 2011, i cili hyri në fuqi më 1 Janar 
2012

48. Nenet 25 dhe 26 të Ligjit Themeltar parashikojnë si më poshtë:
Neni 25

“(1) Gjykatat duhet të administrojnë drejtësinë. Trupi më i lartë gjyqësor është Kúria.
(2) Gjykatat vendosin për:

(A) çështjet penale, mosmarrëveshjet civile dhe çështje të tjera të përcaktuara me 
ligj;

(B) legjitimitetin e vendimeve administrative;
(C) konfliktet mes urdhrave vendore dhe ligjeve të tjera dhe anulimin e tyre;
(D) konstatimi i mospërmbushjes nga ana e një autoriteti vendor i detyrimet të tij 

ligjore.

(3) Përveç përgjegjësive të përcaktuara në paragrafin (2), Kúria siguron unifikimin në 
zbatimin e ligjeve nga ana e gjykatave dhe merr vendime në përputhje me rrethanat, 
vendime të cilat janë të detyrueshme për gjykatat.

...

(8) Rregullat e hollësishme për organizimin dhe administrimin e gjykatave, si dhe për 
statusin ligjor dhe shpërblimin e gjyqtarëve do të rregullohen me një Akt kardinal 
(sarkalatos törvény)646.”

Neni 26
“(1) Gjyqtarët duhet të jenë të pavarur dhe vetëm në varësi të ligjeve dhe nuk mund 

të udhëzohen në lidhje me veprimtarinë e tyre gjyqësore. Gjyqtarët mund të 
largohen nga detyra vetëm për shkaqet dhe me një procedurë të përcaktuar nga 
një Akt kardinal. Gjyqtarët nuk duhet të kenë lidhje me asnjë parti politike, ose të 
angazhohen në ndonjë aktivitet politik.

(2) Gjyqtarët profesionistë emërohen nga Presidenti i Republikës sikurse përcaktohet 
nga një Akt kardinal. Asnjë person nën moshën tridhjetë vjeçare nuk mund të 
kualifikohet për pozicionin e gjyqtarit. Me përjashtim të kryetarit të Kúria, asnjë 
gjyqtar nuk mund të shërbejë pas arritjes së moshës të përgjithshme të pensionit.

(3) Kryetari i Kúria zgjidhet nga Parlamenti për nëntë vite, me propozim të Presidentit 
të Republikës dhe ndërmjet radhës së gjyqtarëve. Zgjedhja e kryetarit të Kúria 
kërkon shumicën prej dy të tretat e votave të deputetëve.»

G. Dispozitat kalimtare të Ligjit Themeltar të Hungarisë, i cili hyri në fuqi më 1 
Janar 2012

49. Dispozitat kalimtare të Ligjit Themeltar të Hungarisë, për aq sa është e nevojshme, 
parashikojnë si më poshtë:

646   Aktet kardinale kërkojnë një shumicë prej dy të tretash që të miratohen apo ndryshohen.
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Neni 11
“(1) Pasardhësi juridik i Gjykatës Supreme, Këshilli Kombëtar i Drejtësisë dhe kryetari 

i tyre do të përbëjnë Kúria për Administrimin e Drejtësisë dhe kryetarin e Zyrës 
Gjyqësore Kombëtare për administrimin e gjykatave, me përjashtimet e përcaktuara 
nga Akti përkatës kardinal.

(2) Mandatet e kryetarit të Gjykatës Supreme dhe të kryetarit e anëtarëve të Këshillit 
Kombëtar të Drejtësisë përfundojnë me hyrjen në fuqi të Ligjit Themeltar647.”

Neni 12
“(1) Nëse një gjyqtar ka arritur moshën e përgjithshme të pensionit, të përcaktuar 

në Nenin 26 § 2 të Ligjit Themeltar, përpara 1 Janarit 2012, shërbimi i tij do të 
përfundojë më 30 Qershor 2012. Nëse një gjyqtar arrin moshën e përgjithshme 
të pensionit, të përcaktuar nga Neni 26 § 2 i Ligjit Themeltar në periudhën nga 1 
Janari deri më 31 Dhjetor 2012, shërbimi i tij/saj përfundon më 31 Dhjetor 2012.”

Neni 31
“(2) ... Dispozitat kalimtare do të jenë pjesë e Ligjit Themeltar648.”

H. Ligji për Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave (Akti CLXI i vitit 2011), 
i cili hyri në fuqi më 1 Janar 2012

50.  Pjesët përkatëse të Ligjit për Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave parashikojnë 
si vijon:

Kapitulli II
Organizimi i gjykatave

6. Kúria
Neni 24

“Kúria do të:
(a)  gjykojë, në rastet e përcaktuara në Akt, ankesat e paraqitura kundër vendimeve të 

një gjykate ose të një gjykate më të lartë;
(b)  gjykojë propozimet për rishikim të jashtëzakonshëm të një vendimi gjyqësor të 

formës së prerë;
(c)  miratojë rezolutat unifikuese (jogegységi határozat), të cilat do të jenë të 

detyrueshme për të gjitha gjykatat;
(d)  analizojë praktikën gjyqësore për çështjet e mbyllura me vendim të formës së prerë, 

kërkojë dhe shqyrtojë jurisprudencën e gjykatave;
(e)  publikojë rezoluta udhëzuese (elvi bírósági határozat) [të miratuara nga Kúria] dhe 

vendime udhëzuese (elvi bírósági döntés) [të miratuara nga gjykatat më të ulëta];
(f)  gjykojë mbi konfliktin e urdhrave vendore me ligjet e tjera dhe mbi anulimin e tyre;
(g)  gjykojë për mospërmbushjen nga një autoritet vendor i detyrimeve të tij ligjore;
(h)  veprojë në raste të tjera që bien nën fushëveprimin e kompetencave të saj.”

Kapitulli XV
Dispozitat kalimtare

58. Zgjedhja e kryetarit të Zyrës Gjyqësore Kombëtare dhe kryetarit të Kúria për herë të 
parë

Neni 177
“(1)  Presidenti i Republikës do të propozojë kryetarin e Zyrës Gjyqësore Kombëtare 

647   Amendamenti i katërt i Ligjit Themeltar, i  25 Marsit 2013 ka transferuar tekstin e Nenit 11 të Dispozitave 
Tranzitore në pikën 14 të Dispozitave Përfundimtare të Ligjit Themeltar.
648   Amendamenti i parë i Ligjit Themeltar, i 18 Qershorit 2012 dhe Neni i tij 1(1) shtuan pikën 5 në Dispozitat 
Përfundimtare të Ligjit Themeltar, duke theksuar se Dispozitat Kalimtare janë pjesë e Ligjit Themeltar.
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dhe të Kúria, jo më vonë se 15 Dhjetori 2011. Personat e propozuar do të dëgjohen 
nga Komisioni parlamentar përgjegjës për drejtësinë.

(2)  Parlamenti zgjedh për herë të parë kryetarin e Zyrës Gjyqësore Kombëtare dhe 
kryetarin e Kúria, deri më 31 Dhjetor 2011. ... “

60. Përcaktimi i datës së përfundimit të mandateve dhe fillimi i mandateve të reja
Neni 185

“(1)  Mandatet e Këshillit Kombëtar të Drejtësisë (në vijim KKD) dhe të anëtarëve të 
tij, si dhe kryetarit dhe kryetarit dhe zëvendës-kryetarit të Gjykatës Supreme, dhe 
shefit e zëvendës-shefit të Zyrës së KKD do të përfundojnë me hyrjen në fuqi të 
Ligjit Themeltar.

 (2)  Mandatet e Kryetarit të Zyrës Gjyqësore Kombëtare dhe Kryetarit të Kúria fillojnë 
nga 1 Janari 2012. ... “

Neni 187
“Mandatet e drejtuesve të gjykatave të emëruar përpara 1 Janarit 2012 do të jenë 

të vlefshme deri në afatin e caktuar në emërimet e tyre, përveç rasteve të përcaktuara në 
Nenin 185(1)”.

Neni 188
“(1)  Pasardhësi ligjor i Gjykatës Supreme, Këshilli Kombëtar të Drejtësisë dhe kryetari 

i tij, do të përbëjnë Kúria për qëllime të veprimtarive që lidhen me administrimin 
e drejtësisë, dhe në lidhje me administrimin e gjykatave, si dhe kryetari i Zyrës 
Kombëtare Gjyqësore, përveçse si përcaktohet në Aktet kardinale”.

51.  Sipas Nenit 173 të Aktit, Neni 177 hyri në fuqi ditën pas shpalljes së tij (3 Dhjetor 2011) 
dhe Nenet 185, 187 dhe 188 hynë në fuqi më 1 Janar 2012.

I. Ligji mbi statusin ligjor dhe shpërblimin e  gjyqtarëve (Akti CLXII, i vitit 2011), i cili 
hyri në fuqi më 1 Janar 2012

52.  Pjesët përkatëse të Ligjit mbi statusin ligjor dhe shpërblimin e  gjyqtarëve, në fuqi në 
kohën materiale, parashikonin si në vijim:

Neni 90
“Gjyqtari do të lirohet (nga shërbimi gjyqësor):
...
(h)  nëse gjyqtari
(ha)  ka arritur moshën e pensionit në fuqi (në vijim referuar si “kufiri i sipërm i moshës”). 

Kjo dispozitë nuk zbatohet për kryetarin e Kúria... “
Neni 227

“(1) Personi që mban detyrën e kryetarit të Gjykatës Supreme përpara hyrjes në fuqi të 
këtij Akti do t’i nënshtrohet dispozitave të Aktit XXXIX të vitit 2000 mbi shpërblimet 
dhe përfitimet e Presidentit të Republikës, Kryeministrit, Kryetarit të Parlamentit, 
Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese dhe Kryetarit të Gjykatës Supreme, për aq sa 
ai do të ketë të drejtën e përfitimeve sipas Nenit 26(1) dhe Nenit 22(1) të Aktit 
XXXIX të vitit 2000 mbi shpërblimet dhe përfitimet e Presidentit të Republikës, 
Kryeministrit, Kryetarit të Parlamentit, Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese dhe 
Kryetarit të Gjykatës Supreme, nëse ai kishte arritur moshën e pensionit në kohën 
e hyrjes në fuqi të këtij Akti dhe nëse kërkon të përfitojë”.

Neni 230
“(1) Dispozitave të këtij Akti i nënshtrohen gjyqtarët që arrijnë kufirin e sipërm të 
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moshës përpara 1 Janarit 2013, subjekte të diferencimeve të përcaktuara në nën-
paragrafët (2) dhe (3).

(2)  Nëse një gjyqtar ka arritur kufirin e sipërm të moshës së lartpërmendur përpara 
1 Janarit 2012, data nga e cila fillon periudha e lirimit të tij është 1 Janari 2012, 
ndërsa data e përfundimit është 30 Qershori 2012 dhe mandati i tij gjyqësor pushon 
që nga data 30 Qershor 2012. Propozimi në lidhje me përjashtimin do të bëhet në 
një kohë që lejon miratimin e vendimit për përjashtim, maksimumi deri më 30 
Qershor 2012.

(3)  Nëse gjyqtari arrin kufirin e sipërm të moshës ndërmjet 1 Janarit 2012 dhe 31 
Dhjetorit 2012, data nga e cila fillon periudha e lirimit të tij është 1 Korriku 
2012, ndërsa data e përfundimit është 31 Dhjetori 2012. Propozimi në lidhje me 
përjashtimin do të bëhet në një kohë që lejon miratimin e vendimit për përjashtim, 
maksimumi deri më 31 Dhjetor 2012.”

J. Vendimi nr. 33/2012. (VII.17) AB i Gjykatës Kushtetuese, i datës 16 Korrik 2012

53. Ombudsmani hungarez i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese kundër uljes prapavepruese 
të moshës së pensionit të gjyqtarëve. Në vendimin e saj të datës 16 Korrik 2012, Gjykata 
Kushtetuese i deklaroi antikushtetuese dhe rrjedhimisht i anuloi dispozitat për moshën 
e pensionit të detyrueshëm të gjyqtarëve (Nenet 90 (ha) dhe 230 të Aktit të vitit 2011) 
nga 1 Janari 2012 (data e hyrjes në fuqi të Ligjit për statusin ligjor dhe shpërblimin e 
gjyqtarëve). Gjykata Kushtetuese deklaroi se rregullorja e re shkelte kërkesat kushtetuese 
për pavarësinë e gjyqësorit si mbi baza “formale”, ashtu dhe mbi ato “substanciale”. 
Nga pikëpamja formale, një Akt kardinal duhet të përcaktojë kohëzgjatjen e shërbimit 
gjyqësor dhe moshën e daljes në pension, në mënyrë që të garantojë palëvizshmërinë 
e gjyqtarëve. Referenca për “moshën e përgjithshme të daljes në pension” në një ligj 
të zakonshëm nuk e plotësonte këtë kërkesë. Në lidhje me antikushtetutshmërinë 
substanciale të dispozitës, rregullorja e re kishte sjellë largimin e gjyqtarëve brenda 
një periudhe të shkurtër tre mujore. Pavarësisht lirisë relative të dhënë legjislativit për 
të përcaktuar moshën maksimale të gjyqtarëve në shërbim dhe faktit që asnjë moshë 
specifike nuk mund të përcaktohet nga Ligji Themeltar, Gjykata Kushtetuese vendosi 
që futja e një moshe më të ulët pensioni për gjyqtarët duhet të bëhet gradualisht, me një 
periudhë të duhur kalimtare dhe pa shkelur parimin e palëvizshmërisë së gjyqtarëve. Sa 
më i madh dallimi midis moshës së re të daljes në pension dhe moshës prej shtatëdhjetë 
vjeç, aq më e gjatë duhet të jetë periudha kalimtare e nevojshme për të futur një moshë 
më të ulët të daljes në pension. Në të kundërt do të shkelej parimi i palëvizshmërisë së 
gjyqtarëve, i cili përbën një element thelbësor të pavarësisë së gjyqësorit.

54.  Pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese të 16 Korrikut 2012, Parlamenti miratoi Aktin 
nr. XX të 2013 që shfuqizonte Nenin 230, duke ndryshuar Nenin 91 dhe shtuar Nenin 
233/C të Aktit CLXII të vitit 2011, me efekt që nga 2 Prilli 2013. Sipas skemës së 
modifikuar, reduktimi i moshës së detyrueshme të pensionit në një kufi të unifikuar prej 
65 vjetësh do të hyjë në fuqi nga 1 Janari 2023. Dispozitat kalimtare do të zbatohen 
për periudhën ndërmjet 2 Prillit 2013 (hyrja në fuqi e ndryshimit) dhe 31 Dhjetorit 
2022. Gjatë kësaj periudhe, afati i moshës së detyruar të pensionit do të variojë mes 
70 dhe 65 vjeç, sipas datës së lindjes të personit të interesuar (sa më i vjetër të jetë një 
gjyqtar, aq më shumë kohë përgatitje i jepet atij ose asaj përpara daljes së detyrueshme 
në pension). Për ata gjyqtarë, të cilët tashmë ishin prekur nga rregullat e daljes së 
detyrueshme në pension dhe ishin të detyruar të dilnin në pension, ligji i ri paraqiste 
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mundësinë e zgjedhjes ndërmjet tre opsioneve, brenda një afati 30 ditor, i cili llogaritej 
nga hyrja në fuqi e amendamentit. Së pari, ata mund të kërkonin një pozicion stand-by 
në gjykatën nga e cila kishin dalë në pension, gjë e cila nënkupton se do të përfitonin 
diferencën midis kompensimit të pensionit dhe 80% të pagës së fundit bazë (e llogaritur 
pa kompensimet shtesë të marra për mbajtjen e pozicioneve drejtuese, etj.), si dhe në 
çdo periudhë trevjeçare, ata mund të urdhërohen për të kryer detyra gjyqësore ose 
menaxhuese për një maksimum prej dy vjetësh. Së dyti, ata mund të aplikojnë për t›u 
rikthyer në shërbimin e rregullt gjyqësor. Në këtë rast, ata gjithashtu kanë të drejtë të 
përfitojnë pagat e prapambetura për periudhën antikushtetuese të daljes në pension. 
Megjithatë, ata nuk mund të riktheheshin në pozitat e mëparshme drejtuese, si kryetar 
gjykate (nënkryetar) ose kryetar Kolegji (nënkryetar Kolegji), përveç rasteve kur ky 
pozicion është ende i paplotësuar. Së treti, ata që nuk kërkuan rivendosjen ose vendosjen 
në një pozicion stand-by, kishin të drejtën e kompensimit të një shume të barabartë me 
shumën e pagave vjetore.

K. Vendimi nr. 3076/2013. (III 27.) AB i Gjykatës Kushtetuese, i 19 Marsit 2013

55. Nënkryetari i Gjykatës Supreme, i emëruar nga Presidenti i Republikës për gjashtë vjet, 
nga 15 Nëntori i vitit 2009, me propozim të kërkuesit u largua nga pozicioni i tij më 
1 Janar 2012, në bazë të Nenit 185(1) të ligjit për Organizimin dhe Administrimin e 
Gjykatave (Ligji CLXI i vitit 2011), i cili parashikonte se mandati i nënkryetarit të 
Gjykatës Supreme do të përfundonte kur Ligji Themeltar të hynte në fuqi (shih paragrafin 
50 më lart). Ish-nënkryetari paraqiti një ankimim kushtetues në Gjykatën Kushtetuese, 
duke pretenduar se ndërprerja e mandatit të tij shkelte shtetin e së drejtës, ndalimin e 
fuqisë prapavepruese të ligjit dhe të drejtën e tij për kompensim. Në vendimin e saj nr. 
3076/2013. (III 27.) AB, dhënë me tetë vota pro dhe shtatë kundër, Gjykata Kushtetuese 
rrëzoi ankimimin kushtetues. Ajo konstatoi se ndërprerja e parakohshme e mandatit të 
ankuesit, si nënkryetar i Gjykatës Supreme nuk kishte shkelur Ligjin Themeltar, pasi 
justifikohej në mënyrë të mjaftueshme nga riorganizimi i plotë i sistemit gjyqësor dhe 
ndryshimet e rëndësishme në detyrat dhe kompetencat e kryetarit të Kúria. Ajo theksoi 
se detyrat dhe kompetencat e Kúria u zgjeruan, veçanërisht në lidhje me mbikëqyrjen 
e ligjshmërisë së rregulloreve të Këshillit bashkiak. Pjesët përkatëse të vendimit 
përmbajnë si vijon:

“[30] 1. Dispozita ligjore e kundërshtuar i dha fund mandatit të një drejtuesi të një 
organi gjyqësor, një degë e pavarur e pushtetit shtetëror, statusi i të cilit rregullohej me 
Kushtetutë.

[31] Nënkryetari i Gjykatës Supreme ishte një nga zyrtarët drejtues të gjyqësorit, 
kohëzgjatja e mandatit të të cilit rregullohej me Nenin 48(1) të Kushtetutës. Kjo 
dispozitë kushtetuese parashikonte që nënkryetari i Gjykatës Supreme emërohej nga 
Presidenti i Republikës me propozim të kryetarit të Gjykatës Supreme. Sipas Nenit 
69(1) të AOAGJ të vjetër [Akti LXVI i vitit 1997 për Organizimin dhe Administrimin 
e Gjykatave], mandati i zëvendëskryetarit zgjat për një kohëzgjatje të caktuar prej 6 
vjetësh. Një element i sistemit të ndarjes së pushteteve ishte parashikimi kushtetues që 
dallonte emërimin e drejtuesve të trupave të larta gjyqësore nga sistemi i zakonshëm 
i emërimit të drejtuesve të gjykatave, duke e vendosur emërimin e tyre në duart e një 
pushteti tjetër, përkatësisht Parlamentit, në rastin e kryetarit të Gjykatës së Lartë dhe 
Presidenti i Republikës, në rastin e nënkryetarit të saj. Fakti që ish-AOAGj përcaktonte 
një mandat më të gjatë për drejtuesit e gjykatave, sesa mandati i Qeverisë (kështu duke 
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iu mbivendosur cikleve qeveritare) përbënte një nga garancitë kushtetuese të pavarësisë 
së gjyqësorit, një pushtet i veçantë brenda shtetit.

[32] Ligji Themeltar dhe AOAGj i ri e parashikuan përsëri këtë dallim në lidhje me 
drejtuesit e Kúria. Megjithëse, Ligji Themeltar nuk rregullon emërimin dhe shkarkimin 
e zëvendëskryetarit dhe AOAGj i ri përmban një rregullore që është e ngjashme 
me atë të mëparshme. Sipas Nenit 128(1) të tij, nënkryetarët e Kúria emërohen nga 
Presidenti i Republikës, me propozimin e Presidentit të Kúria. Mandati i tyre zgjat për 
një periudhë të caktuar prej gjashtë vjetësh, siç përcaktohet në Nenin 127(1). Në bazë 
të kësaj rregulloreje, shpallja e ndërprerjes së mandatit të zëvendëskryetarit me vendim 
të njëanshëm të Shtetit, përkatësisht shkarkimit, është gjithashtu në kompetencën 
e Presidentit të Republikës (shih vendimin 176/1991. (IX. 4.) KE të Presidentit të 
Republikës).

[33] Sipas Nenit 73 të AOAGj të mëparshëm dhe Nenit 138 të AOAGj të ri, 
mandati i një drejtuesi gjyqësor do të përfundojë, si rregull i përgjithshëm, pas skadimit 
të periudhës së përcaktuar në emërim. Sidoqoftë, mund të ndërpritet më shpejt në rast 
të: dorëheqjes, marrëveshjes së ndërsjellë, humbjes së statusit gjyqësor dhe (nëse një 
vlerësim konkludon se është i paaftë) shkarkimit.

[34] 2. Duke marrë në konsideratë jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese, vërehet 
se shkurtimi i emërimeve me afat të caktuar sipas ligjit nuk shpallet automatikisht 
antikushtetues, nëse plotësohen disa kushte. Gjykata Kushtetuese deklaroi [në vendimin 
e saj nr. 5/2007. (II.27) AB] se “shkurtimi i emërimeve me afat të caktuar i zyrtarëve 
shtetërorë mund të bëhet vetëm për shkaqe ligjore objektive ose subjektive  (dorëheqja, 
vdekja, gjetja e papajtueshmërisë, arsye e caktuar për shkarkim, ose ndonjë arsye tjetër që 
ndikon drejtpërsëdrejti në mandatin e tij, siç është modifikimi strukturor i institucionit)” 
(ABH 2007, 120, 126). Gjykata Kushtetuese vlerëson se përveç ristrukturimit organizativ, 
një ndryshim i rëndësishëm në funksionet e strukturës, domethënë në kompetencat dhe 
detyrat e saj, mund të justifikojë ndërhyrjen legjislative. Në mënyrë të veçantë, deri në 
kohën e përzgjedhjes së stafit në detyrë, kompetencat e kërkuara për funksionet e reja 
të strukturës mund të mos ishin vlerësuar ende. Megjithatë, nuk mund të përjashtohet 
mundësia që detyrat e reja të strukturës mund të kërkonin një person me qëndrime, 
përvojë profesionale dhe praktikë të ndryshme.

[35] Prandaj, Gjykata Kushtetuese në rastin aktual duhej të shqyrtonte nëse 
hyrja në fuqi e Ligjit Themeltar ndikoi në funksionet dhe detyrat e trupës më të lartë 
gjyqësore në mënyrë të tillë që do të justifikonte ndërprerjen e parakohshme të mandatit 
të zëvendëskryetarit.

[36] Gjykata e Lartë u riemërua me emrin Kúria. Ligji Themeltar dhe AOAGj 
i ri modifikuan tërësisht administratën qendrore të sistemit gjyqësor. Neni 11 i 
Dispozitave kalimtare të Ligjit Themeltar ndau nga njëra-tjetra udhëzimet profesionale 
të veprimtarive gjyqësore dhe menaxhimin organizativ të sistemit gjyqësor, si në nivelin 
institucional ashtu edhe në atë personal. Ai parashikonte se pasardhësit e Gjykatës 
Supreme, Këshilli Kombëtar i Drejtësisë dhe kryetari i tij do të përbëjnë Kúria, në lidhje 
me veprimtarinë e gjykimit, ndërsa në lidhje me menaxhimin e gjykatave, përveç nëse 
parashikohet ndryshe në një Akt kardinal, kryetari i Zyrës Kombëtare Gjyqësore. Për 
shkak të këtij modifikimi në menaxhimin qendror të gjyqësorit, Neni 11(2) i Dispozitave 
kalimtare parashikoi ndërprerjen e mandatit të kryetarit të Gjykatës Supreme dhe të 
kryetarit e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Drejtësisë, me hyrjen në fuqi të Ligjit 
Themeltar. Kjo dispozitë nuk i jep fund mandatit të zëvendëskryetarit, pavarësisht faktit 
se mandati i tij rregullohej në Kushtetutë.
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[37] Me hyrjen në fuqi të Ligjit Themeltar dhe AOAGj të ri, funksionet e Kúria u 
zgjeruan dhe iu caktuan detyra të reja. Në bazë të Ligjit Themeltar, ajo ka juridiksion për 
të mbikëqyrur ligjshmërinë e rregulloreve të Këshillit Bashkiak dhe për të përcaktuar 
nëse pushteti vendor ka dështuar në përmbushjen e detyrimeve ligjore të lidhura me 
legjislacionin. AOAGj i ri përmban një kapitull të ri mbi Dhomat e qeverisjes vendore 
të Kúria, si dhe rregullime të hollësishme mbi rregullat procedurale, për sa i përket 
kompetencave të lartpërmendura.

[38] Gjithashtu është zgjeruar kompetenca e Kúria në sigurimin e zbatimit uniform 
të ligjit [koherenca e jurisprudencës]. Përveç miratimit të rezolutave për të promovuar 
unitetin e jurisprudencës (jogegységi határozat), atij iu dha edhe kompetenca të 
publikonte rezoluta gjyqësore me rëndësi doktrinore (elvi bírósági határozat) dhe të 
analizonte jurisprudencën mbi bazën e vendimeve përfundimtare dhe të detyrueshme.

[39] Meqenëse sigurimi i zbatimit të ligjit u bë një nga detyrat kryesore të Kúria, 
kryetari i saj u bë përgjegjës, përveç menaxhimit të brendshëm të Kúria, edhe për 
dhënien e udhëzimeve profesionale për monitorimin, zhvillimin dhe konsistencën e 
jurisprudencës në lidhje me të gjithë sistemin gjyqësor.

[40] AOAGj i ri, në kapitullin e veçantë për zbatimin uniform të ligjit, përmban 
rregulla më të detajuara dhe të hollësishme në lidhje me detyrat dhe kompetencat 
që gjendeshin në AOAGj e vjetër dhe parashikon detyrime të reja për organizimin 
e gjyqësorit në tërësi dhe të drejtuesve të saj në veçanti. Ndërsa kapitulli përkatës i 
AOAGj të vjetër i referohet kryetarit të Gjykatës Supreme vetëm dy herë, AOAGj e re 
e koncepton kryetarin ose zëvendëskryetarin si mbajtës të trembëdhjetë detyrave dhe 
kompetencave specifike. Në veçanti, kryetarët e Gjykatave të Apelit duhet ta informojnë 
kryetarin e Kúria për çdo vendim me rëndësi doktrinore të dhënë nga një gjykatë nën 
mbikëqyrjen e tyre, për praktikat gjyqësore të bazuara në parime të ndryshme, ose për 
vendimet përfundimtare, të bazuara në parime të ndryshme. Kryetarët dhe drejtuesit e 
Kolegjeve të Gjykatave të Larta, si dhe kryetarët e Kolegjeve Rajonale Administrative 
dhe të Punës, kanë detyrime të ngjashme, si të informojnë drejtpërsëdrejti kryetarin e 
Kúria. Propozimi për publikimin e një vendimi me rëndësi teorike duhet t’i drejtohet 
kryetarit të Kúria dhe ky i fundit duhet të njoftojë Presidentin e Zyrës Gjyqësore 
Kombëtare mbi domosdoshmërinë e fillimit të një procedure unifikimi.

[41] Është kryetari i Kúria që përcakton në baza vjetore tematikat që duhet të 
shqyrtohen nga grupet e analizave të jurisprudencës. Ai emëron krerët dhe anëtarët e 
këtyre grupeve. Nëse analiza tregon nevojën për ndryshime legjislative, kryetari i Kúria 
i propozon kryetarit të Zyrës Kombëtare Gjyqësore të paraqesë një mocion të tillë. Është 
kryetari i Kúria i cili i propozon Panelit të Publikimeve publikimin e një vendimi që 
kualifikohet si vendim me rëndësi doktrinore. Ai ose ajo ka të drejtë të urdhërojë të 
kryhet procedura e unifikimit, bazuar në propozimin e kryetarit të Kúria, i cili gjithashtu 
kryeson edhe këto procedura (së bashku me zëvendëskryetarin dhe drejtuesin ose 
zëvendëskryetarin e Kolegjit kompetent). Procedurat unifikuese që lidhen me më shumë 
se një Kolegj mund të kryesohen vetëm nga kryetari ose zëvendëskryetari i Kúria. Në 
mënyrë të ngjashme, nëse synimi i procedurave unifikuese është të modifikojë ose të 
shfuqizojë një vendim unifikues të mëparshëm, ose të mbajë qëndrim mbi një çështje 
parimi, Kolegji unifikues mund të kryesohet vetëm nga kryetari ose zëvendëskryetari i 
Kúria.

[42] Neni 123 (2) i AOAGj të ri parashikon që “Nënkryetari i Kúria mund të 
zëvendësojë kryetarin ... me kompetenca të plota”. Prandaj është e qartë se modifikimi 
i sistemit gjyqësor ndikon haptazi jo vetëm në funksionet e kryetarit, por edhe të 
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zëvendëskryetarit. Kjo rrjedh nga mundësia e një zëvendësimi të plotë të kompetencave 
të kryetarit (që mund të ndodhë në çdo kohë nëse kryetari pengohet në ushtrimin e 
funksioneve të tij, apo pozicioni është i lirë) që duhet të jenë të vazhdueshme dhe 
në bashkëpunim të ngushtë mes kryetarit dhe zëvendëskryetarit. Përveç ushtrimit të 
funksionit zëvendësues, nënkryetari “përmbush detyrat që i janë ngarkuar nga Rregullorja 
e Gjykatës” (shih Nenin 123 (2) të AOAGj të ri). Ky autoritet ligjor i mundëson 
nënkryetarit të përmbushë disa nga detyrat e kryetarit, në mënyrë të vazhdueshme dhe 
ta lehtësojë atë nga kryerja e detyrave të caktuara.

[43] Sipas mendimit të Gjykatës Kushtetuese, shkalla e plotë e ristrukturimit të 
sistemit gjyqësor dhe ndryshimet e rëndësishme të lidhura me funksionet dhe detyrat 
e Kúria dhe kryetarit të saj kanë modifikuar në mënyrë domethënëse pozitën ligjore të 
kryetarit krahasuar me kohën në të cilën është caktuar zëvendëskryetari. Të gjitha këto 
diktojnë domosdoshmërisht modifikimin e njëkohshëm të funksioneve, detyrave dhe 
kompetencave të zëvendëskryetarit.

[44] Në dritën e këtyre ndryshimeve është me rëndësi të madhe marrëdhënia 
e besimit midis kryetarit dhe zëvendëskryetarit, e ruajtur kjo edhe në rregullimet 
kushtetuese e ligjore.

[45] Rrjedhimisht, Gjykata Kushtetuese konstaton se këto ndryshime sigurojnë 
justifikim të mjaftueshëm për ndërprerjen e parakohshme të mandatit të kërkuesit.
...”

56. Shtatë gjyqtarë dhanë opinion kundërshtues dhe vlerësuan se ndryshimet në lidhje me 
sistemin gjyqësor, me Kúria e re dhe kryetarin e saj nuk kishin ndikuar rrënjësisht në 
statusin e nënkryetarit. Pozita e nënkryetarit brenda njësisë Supreme të gjyqësorit nuk 
ka ndryshuar. Në bazë të Aktit për Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave të vitit 
1997, zëvendëskryetari kishte të drejtë të zëvendësonte kryetarin e Gjykatës Supreme, 
vetëm në lidhje me detyrat menaxhuese të Gjykatës Supreme, por jo në lidhje me 
funksionet e tij/saj si kryetar i Këshillit Kombëtar të Drejtësisë. Gjyqtarët me opinion 
kundërshtues arritën në përfundimin se ndërprerja e parakohshme e mandatit të kërkuesit 
kishte dobësuar garancitë për ndarjen e pushteteve, ishte në kundërshtim me ndalimin 
e fuqisë prapavepruese të ligjit dhe kishte shkelur parimin e sundimit të ligjit dhe të 
drejtës për një zgjidhje efektive.

III. MATERIALET PËRKATËSE NË LIDHJE ME SITUATËN NË HUNGARI, 
PËRFSHIRË PËRFUNDIMIN E MANDATIT TË KËRKUESIT SI KRYETAR I GJYKATËS 
SUPREME

A. Opinionet e Komisionit të Venecias

57.  Ekstrakte përkatëse nga Opinioni mbi Ligjin Themeltar të Hungarisë të miratuar nga 
Komisioni i Venecias në Sesionin Plenar të 87-të (Venecia, 17-18 Qershor 2011, CDL-
AD (2011) 016), parashikon si vijon:
“107. Sipas Nenit 25(1) të Kushtetutës së re, Kúria (emri historik hungarez për Gjykatën 

Supreme) do të jetë autoriteti më i lartë i drejtësisë hungareze. Në mungesë të 
Dispozitave kalimtare dhe përkundër faktit se rregullat për zgjedhjen e kryetarit të 
saj mbeten të pandryshuara në Kushtetutën e re, lind një pyetje: A do të sjellë ky 
ndryshim i emrit të trupës gjyqësore zëvendësimin e kryetarit të Gjykatës Supreme 
me një kryetar të ri të Kúria? Ndërsa për sa u përket gjyqtarëve, ata do të emërohen 
nga Presidenti i Republikës, sikurse përcaktohet në Aktin kardinal. (Neni 26 (2)), 
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kjo gjithashtu lë hapësirë interpretimi në lidhje me nevojën për të ndryshuar (ose 
jo) përbërjen e trupës së Gjykatës Supreme.

108. Sikurse përcaktohet në Nenin 26 (2), mosha e përgjithshme e pensionit do të 
aplikohet edhe për gjyqtarët. Ndërsa është e qartë se ulja e moshës së pensionit 
të gjyqtarëve (nga 70 në 62) është pjesë e reformës së parashikuar për sistemin 
gjyqësor, Komisioni e sheh këtë masë të diskutueshme në dritën e parimeve bazë 
dhe rregullave që kanë të bëjnë me pavarësinë, statusin dhe palëvizshmërinë e 
gjyqtarëve. Sipas burimeve të ndryshme, kjo dispozitë nënkupton se rreth 300 
gjyqtarë me më shumë përvojë do të jenë të detyruar të dalin në pension brenda një 
viti dhe përkatësisht, rreth 300 vende të lira do të duhet të plotësohen. Kjo mund 
të dëmtojë kapacitetin operacional të gjykatave dhe të ndikojë në vazhdimësinë 
dhe sigurinë ligjore, si dhe gjithashtu mund të hapë rrugën për ndikim të padrejtë 
në përbërjen e gjyqësorit. Në mungesë të informacioneve të mjaftueshme dhe të 
qarta rreth arsyeve që kanë sjellë marrjen e këtij vendimi, Komisioni beson se në 
kontekstin e reformës do të gjenden zgjidhje të përshtatshme për të adresuar, në 
përputhje me kërkesat e sundimit të ligjit, vështirësitë dhe sfidat e krijuara nga kjo 
masë.

...
140. Sikurse u theksua më parë, referenca në paragrafin e dytë të Dispozitave 

përfundimtare të Kushtetutës së vitit 1949 duket të jetë në kundërshtim me 
deklaratën e Preambulës, për të cilën Kushtetuta hungareze e vitit 1949 u shpall 
e paligjshme. Komisioni i Venecias tenton ta interpretojë këtë mospërputhje të 
dukshme si një konfirmim të faktit se deklarata e lartpërmendur nuk ka rëndësi 
ligjore. Sidoqoftë, rekomandohet që ky fakt të qartësohet në mënyrë specifike nga 
autoritetet hungareze. Miratimi i Dispozitave kalimtare (siç kërkohet nga paragrafi 
i tretë i Dispozitave përfundimtare) me rëndësi të veçantë në dritën e ekzistencës së 
disa prej dispozita të Kushtetutës së re, mund të përdoret si një mundësi e shkëlqyer 
për sigurimin e sqarimeve të nevojshme. Kjo nuk duhet të përdoret si mjet për t’i 
dhënë fund mandatit të personave të zgjedhur, ose të emëruar sipas Kushtetutës së 
mëparshme”.

58.  Lidhur me pozicionin e Qeverisë së Hungarisë për këtë Opinion, të transmetuar nga 
Ministri i Punëve të Jashtme të Hungarisë, më 6 Korrik 2011 (shih CDL(2011)058), 
Qeveria nënshkroi plotësisht sugjerimin në paragrafin 140 të Opinionit dhe siguroi 
Komisionin e Venecias se hartimi i Dispozitave kalimtare të Ligjit Themeltar nuk do 
të përdoret për t’i dhënë fund padrejtësisht mandatit të personave të zgjedhur, sipas 
regjimit të mëparshëm ligjor.

59. Ekstraktet përkatëse nga Opinioni mbi Statusin ligjor dhe shpërblimin e gjyqtarëve 
(Akti CLXII 2011) dhe Akti i Organizimit dhe Administrimit të Gjykatave (Akti CLXI 
i 2011), miratuar nga Komisioni i Venecias në Sesionin e 90-të Plenar (Venecia, 16-17 
Mars 2012, CDL-AD (2012)001), përmbajnë si më poshtë:
“2. Kryetari i Curia
111. Në opinionin e tij mbi Kushtetutën e re, Komisioni i Venecias i bëri thirrje 

autoriteteve hungareze që miratimi i Dispozitave kalimtare “nuk duhet të përdoren 
si mjet për t’i dhënë fund mandatit të personave të zgjedhur, ose të emëruar në 
bazë të Kushtetutës”. Në përgjigjen e saj drejtuar Komisionit të Venecias, Qeveria 
hungareze theksoi se “Hungaria i nënshtrohet plotësisht këtij sugjerimi dhe siguron 
Komisionin që hartimi i Dispozitave kalimtare nuk do të përdoret për t’i dhënë 
fund padrejtësisht mandatit të personave të zgjedhur sipas regjimit të mëparshëm 
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ligjor”.
112. Neni 25 i Ligjit Themeltar parashikon që organi suprem gjyqësor është Curia. Sipas 

Nenit 11 të Dispozitave të Përkohshme të Ligjit Themeltar, Curia është trashëgimtare 
(pasardhëse ligjore) e Gjykatës Supreme. Të gjithë gjyqtarët e Gjykatës Supreme 
kanë vazhduar detyrën si gjyqtarë, me përjashtim të kryetarit të saj. Neni 114 
AOAGJ [Akti për Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave] parashikoi një 
kriter tjetër për zgjedhjen e kryetarit të ri, nga e cila pasoi se ish-kryetari i Gjykatës 
Supreme konsiderohej në mënyrë të padyshimtë i papërshtatshëm për pozicionin 
e kryetarit të Curia. Ky kriter i referohet kohës së shërbimit si gjyqtar në Hungari, 
duke mos llogaritur kohën e shërbimit si gjyqtar, për shembull në një tjetër Gjykatë 
Evropiane. Një numër i madh personash besojnë se kriteri i ri kishte për qëllim 
ndalimin e një personi konkret, kryetarin aktual të Gjykatës Supreme, nga të qenit i 
pranueshëm në postin e kryetarit të Curia. Megjithëse Ligji u formulua në mënyrë 
të përgjithshme, efekti i tij ishte drejtuar ndaj një personi të caktuar dhe ligje të këtij 
lloji janë në kundërshtim me sundimin e ligjit.

113. Vende të tjera kanë rregulla të cilat pranojnë edhe afatet kohore në të cilat gjyqtarët 
kanë shërbyer jashtë vendit. Neni 28/3 i ASLShGj (Aktit mbi Statusin ligjor dhe 
shpërblimin e gjyqtarëve) (ALSRJ) parashikon se shërbimi afatgjatë i një gjyqtari 
jashtë vendit do të konsiderohet si kohë shërbimi në pozicionin që ka pasur përpara 
largimit jashtë vendit. Ligji nuk parashikon afat minimal shërbimi në Hungari për 
një gjyqtar, përpara se të shkojë jashtë vendit. Prandaj, duhet të vendosen rregullime 
të barasvlershme midis funksioneve kombëtare dhe ndërkombëtare, veçanërisht në 
lidhje me kërkesat që një person duhet të përmbushë për t’u emëruar p.sh. kryetar 
i Curia. Për më tepër, është shumë e pazakontë që të miratohen rregullore me fuqi 
prapavepruese dhe të sjellin largimin nga një funksion i lartë, siç është ai i kryetarit 
të Curia.

114. Trajtimi i pabarabartë midis gjyqtarëve të Gjykatës Supreme dhe kryetarit të tyre 
është i vështirë për t’u justifikuar. Autoritetet hungareze duket sikur argumentojnë 
se natyra e detyrave të kryetarit të Curia dhe atij të Gjykatës Supreme janë 
rrënjësisht të ndryshme dhe se kjo e fundit do të ishte më e angazhuar në çështjet 
administrative, sikurse bënte kryetari i mëparshëm i Këshillit Kombëtar Gjyqësor, 
ndërsa kryetari i Curia do të merrej më shumë me të drejtën materiale dhe do të 
siguronte unifikimin e jurisprudencës. Megjithatë, ky argument nuk është bindës. 
Përvoja e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut mund të jetë veçanërisht e 
dobishme në lidhje me detyrat e kryetarit të Curia.

115. Duke qenë se parashikimi i Ligjit Themeltar në lidhje me përshtatshmërinë për 
t’u bërë kryetar i Curia mund të kuptohet si një përpjekje për të “hequr qafe” një 
person të caktuar që do të ishte kandidat për kryetar dhe që ka shërbyer si kryetar i 
paraardhësit të Curia, mund të thuhet se ligji mund të veprojë si një lloj sanksioni 
ndaj ish-kryetarit të Gjykatës Supreme. Edhe nëse nuk është kështu, thjesht 
përshtypja se rasti mund të jetë i tillë, rrezikon të shkaktojë një “efekt frenues”, 
duke kërcënuar kështu pavarësinë e gjyqësorit”.

60.  Ekstraktet përkatëse të Opinionit mbi Aktet kardinale të gjyqësorit, të cilat janë ndryshuar 
pas miratimit të Opinionit të lartpërmendur CDL-AD (2012)001 mbi Hungarinë, 
miratuar nga Komisioni i Venecias në Sesionin e 92-të Plenar (Venecia, 12-13 Tetor 
2012, CDL-AD (2012)020), përmbajnë si vijon:
“XII. Çështjet kalimtare – Dalja në pension e gjyqtarëve dhe kryetarit të Curia
74. Ndryshimet në ASLShGJ (Akti CLXII i vitit 2011 mbi Statusin ligjor dhe shpërblimin 



1116

e gjyqtarëve) nuk u bënë pjesë e kritikave të shprehura në Opinionin e Komisionit të 
Venecias, në lidhje me parashikimet për moshën e pensionit. Të gjithë ata gjyqtarë 
që kishin arritur moshën limit, maksimalisht deri në 31 Dhjetor 2012, u liruan nga 
detyra me Urdhrin presidencial të 7 Korrikut 2012.

75.  Komisioni i Venecias pranon vendimin nr. 33/2012 (VII.17) AB, të datës 16 Korrik 
2012 të Gjykatës Kushtetuese hungareze, e cila deklaroi se shkurtimi i papritur 
i kufirit të sipërm të moshës së pensionit për gjyqtarët ishte antikushtetues. Ai 
beson se autoritetet hungareze do ta respektojnë këtë vendim dhe do të sigurojnë 
zbatimin e tij, p.sh. do t’i caktojnë ish-gjyqtarët në pozicionet e tyre të mëparshme. 
Duket se gjykatat e punës kanë filluar të ricaktojnë në pozicione gjyqtarët e dalë 
në pension. Megjithatë, Delegacioni i Komisionit të Venecias ka rënë në dijeni të 
faktit se zbatimi i këtij vendimi ka rezultuar në pasiguri ligjore të konsiderueshme. 
Ndërkohë që baza ligjore për pension të parakohshëm u anulua me efekt ex tunc, 
rezolutat individuale të Presidentit të Hungarisë, të cilat liruan nga detyra 10% të 
gjyqtarëve hungarezë, janë vlerësuar se duhet të mbeten ende në fuqi, edhe pse 
baza e tyre ligjore nuk ekziston më. Presidenti i Hungarisë nuk i ka shfuqizuar 
ato. Legjislatori duhet të miratojë dispozita që rivendosin gjyqtarët e shkarkuar në 
pozicionet e tyre të mëparshme, pa u kërkuar atyre të kalojnë nëpër një procedurë 
rizgjedhjeje.

76.  Kryetari i ZKGj (Zyra Kombëtare Gjyqësore) ftoi gjyqtarët e interesuar që 
të apelojnë në gjykatat e punës, me qëllim që të pezullohej shkarkimi i tyre. 
Disa gjyqtarë e fituan çështjen përpara gjykatave të punës, por këto vendime 
u anuluan nga kryetarja ZKGj, pasi ajo nuk ishte dakord me arsyetimin e tyre. 
Më e rëndësishmja, edhe vendimet përfundimtare të gjykatave të punës nuk do 
të rezultonin në rivendosjen e gjyqtarëve të interesuar në pozicionin e tyre të 
mëparshëm, por ata do të kalonin nëpër një proces të ri emërimi dhe mund të 
caktohen në gjykata të tjera nga ato të cilat i përkisnin përpara shkarkimit.

77.  Në Shtator 2012, Qeveria hungareze paraqiti propozimin legjislativ T/8289, i cili 
do të ndryshonte Dispozitat kalimtare të Ligjit Themeltar, duke futur një moshë të 
re pensioni prej 65 vjeç për gjyqtarët dhe prokurorët. Gjyqtarët që janë më të vjetër 
se 65 vjeç (pas ri-emërimit të tyre) do të të jenë në gjendje të vazhdojnë detyrën për 
një vit, përpara se t’u duhet të dalin në pension. Megjithatë, propozimi legjislativ 
nuk shprehej sesi do të rikthehen gjyqtarët e shkarkuar, duke lënë të hapur vetëm 
rrugën nëpërmjet gjykatave të punës.

78.  Delegacionit të Komisionit iu komunikua se rikthimi automatik i gjyqtarëve do 
të ishte i pamundur, pasi ndërkohë ishin emëruar gjyqtarë të rinj dhe jo të gjithë 
gjyqtarët dëshironin të riktheheshin. Komisioni mendon se është e mundur të 
gjendet një zgjidhje legjislative që merr parasysh rastet e ndryshme.

79.  Për më tepër, propozimi legjislativ parashikon se gjyqtarët që janë mbi moshën 62 
vjeçare nuk mund të kenë pozicion drejtues në gjykata. Kjo ka të bëjë me gjyqtarët 
e rikthyer, por në të ardhmen edhe për të gjithë gjyqtarët që arrijnë moshën 63 vjeç, 
atyre do t’u duhet të humbnin pozicionin drejtues dhe të përfundonin karrierën 
si gjyqtarë të gjykatave të zakonshme. Përveç faktit se këta gjyqtarë kanë më 
shumë eksperiencë për të drejtuar gjykatat, një kufizim i tillë i dukshëm përbën 
diskriminim për shkak të moshës. Delegacionit iu komunikua që këta gjyqtarë me 
përvojë duhet të trajnojnë gjyqtarët e rinj, në vend që të mbajnë pozicione drejtuese 
në gjykata. Ky argument është i vështirë të ndiqet, sepse gjyqtarët e rinj mësojnë 
nga të moshuarit pikërisht kur shohin se si veprojnë ata në pozicione drejtuese.
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80. Gjendja e gjyqtarëve të shkarkuar është shumë e pakënaqshme. Legjislatori duhet 
të miratojë dispozita për ri-vendosjen e gjyqtarëve të shkarkuar që dëshirojnë 
pozicionin e tyre të mëparshëm, pa kërkuar që ata të kalojnë nëpër një procedure 
rizgjedhjeje.

81. Legjislatori hungarez nuk i ka adresuar vërejtjet mbi përshtatshmërinë për t’u bërë 
kryetar i Curia, të cilat duhet të rishikohen.”

B. Komisioneri i Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut
61.  Ekstraktet përkatëse nga Njoftimi për shtyp i publikuar më 12 Janar 2012 nga 

Komisioneri i Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut përmban si vijon:
“Për më tepër, Komisioneri ka vënë në dukje hapat e ndërmarrë në Hungari të 

cilat mund të dëmtojnë pavarësinë e gjyqësorit. Si pasojë e uljes së moshës së pensionit 
për gjyqtarët, tani duhet të emërohen më shumë se 200 gjyqtarë të rinj. Kjo masë është 
shoqëruar me një ndryshim në procedurën për emërime të tilla, e cila tani mbështetet 
në vendimin e një individi të vetëm të caktuar politikisht. Për më tepër, Komisioneri e 
konsideron “të pafat” faktin që si pasojë e ligjit të ri për gjyqësorin, mandati i kryetarit 
të Gjykatës Supreme është ndërprerë përpara përfundimit të afatit të rregullt. Fakti që 
gjyqtarët emërohen nga kryetari i Zyrës Kombëtare Gjyqësore, i cili vetë emërohet nga 
Qeveria për nëntë vite ngre rezerva serioze. Gjyqësori duhet të mbrohet nga ndërhyrjet 
e panevojshme politike.”

C. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës

62.  Më 10 Qershor 2013 Komiteti për respektimin e detyrimeve dhe angazhimeve nga Shtetet 
Anëtare (Komiteti i Monitorimit) i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës 
miratoi një raport mbi “Kërkesën për hapjen e një procedure monitorimi në lidhje me 
Hungarinë”. Komiteti monitorues rekomandoi hapjen e një procedure monitorimi në 
lidhje me Hungarinë për shkak të shqetësimeve serioze dhe të qëndrueshme në lidhje 
me shkallën në të cilën vendi po zbatonte detyrimet e tij për të mbështetur standardet 
më të larta të mundshme për demokracinë, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. 
Ekstraktet përkatëse të memorandumit shpjegues të raportit në lidhje me rastin e 
kërkuesit përmbajnë si vijon:
“4.3.3. Shkarkimi i Kryetarit të Gjykatës Supreme
113. Curia, e themeluar nga Ligji Themeltar është pasuesja ligjore e Gjykatës Supreme 

të Hungarisë. Akti kardinal mbi gjyqësorin parashikon që të gjithë gjyqtarët e 
Gjykatës Supreme mund të shërbejnë deri në fund të mandatit të tyre. Megjithatë, 
u bë një përjashtim për kryetarin e Gjykatës Supreme, i cili duhej të rizgjidhej. 
Përveç kësaj, u miratua një kriter i ri për zgjedhjen kryetar të Gjykatës Supreme. 
Sipas këtij kriteri të ri, një kandidat duhet të ketë së paku pesë vjet përvojë si 
gjyqtar në Hungari. Koha e shërbimit në Tribunalet ndërkombëtare nuk merret në 
konsideratë.

114. Trajtimi i pabarabartë i kryetarit të Gjykatës Supreme është shumë i diskutueshëm. 
Këto dispozita të reja janë parë gjerësisht si të miratuara vetëm për të shkarkuar 
kryetarin e Gjykatës Supreme, z. Baka, i cili në të kaluarën kishte kritikuar politikat 
e Qeverisë për reformën gjyqësore dhe kishte kundërshtuar me sukses një sërë 
vendimesh dhe ligjesh të Qeverisë përpara Gjykatës Kushtetuese. Z. Baka ishte 
gjyqtari hungarez në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut nga viti 1991 deri 
në vitin 2007 dhe u zgjodh kryetar i Gjykatës Supreme nga Parlamenti hungarez 
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në Qershor 2009. Më parë në Hungari, z. Baka nuk kishte shërbyer si gjyqtar 
për periudhën prej pesë vitesh dhe pavarësisht eksperiencës së tij 17 vjeçare si 
gjyqtar në GjEDNj nuk kualifikohej për pozicionin e  kryetarit të Curia. Perceptimi 
i përhapur se këto dispozita ligjore u miratuan kundër një personi të caktuar u 
përforcua nga fakti se në Qershor 2011 Parlamenti miratoi një vendim që pezulloi 
të gjitha procedurat e emërimit të gjyqtarëve deri më 1 Janar 2012, afat kur z. Baka 
nuk do të ishte më në detyrë. Ky vendim doli pavarësisht punës së prapambetur në 
lidhje me çështjet gjyqësore, të cilat përmenden nga autoritetet si arsyeja kryesore 
për reformën në gjyqësor. Sikurse është përmendur nga Komisioni i Venecias, 
dispozitat ligjore të formuluara në mënyrë të përgjithshme, por që në realitet janë të 
drejtuara kundër një personi/personave të caktuar janë në kundërshtim me parimin 
e sundimit të ligjit. Përveç kësaj, shkarkimi politik i kryetarit të Gjykatës Supreme 
mund të ketë një “efekt frenues” që mund të kërcënojë pavarësinë e gjyqësorit”.

63.  Më 25 Qershor 2013, Asambleja Parlamentare vendosi të mos hapte një procedurë 
monitorimi lidhur me Hungarinë, por vendosi të ndiqte nga afër situatën në vend. 
Asambleja Parlamentare u bëri thirrje autoriteteve hungareze që të vazhdonin dialogun 
e tyre të hapur dhe konstruktiv me Komisionin e Venecias (Rezoluta 1941 (2013)).

D. Bashkimi Evropian
1. Komisioni Evropian

64.  Më 12 Dhjetor 2011, Komisioneri i atëhershëm i Bashkimit Evropian për Drejtësinë, 
Viviane Reding i shkroi një letër autoriteteve hungareze, ku ngrinte shqetësime rreth 
moshës së pensionit të gjyqtarëve. Një aneks i letrës ngrite gjithashtu çështjen e kryetarit 
të Zyrës së re Kombëtare Gjyqësore dhe transformimin e Gjykatës Supreme në Kúria, 
në veçanti ndërprerjen e parakohshme të mandatit të kërkuesit, si kryetar i Gjykatës 
Supreme përpara përfundimit të afatit. Autoritetet hungareze iu përgjigjën letrës dhe më 
11 Janar 2012 Komisioni Evropian nxori një deklaratë mbi gjendjen e Hungarisë.

65.  Më 17 Janar 2012, Komisioni vendosi të hapë procedurat e “përshpejtuara” kundër 
Hungarisë në lidhje me, inter alia, moshën e re të pensionit për gjyqtarët, prokurorët dhe 
noterët publikë, nga 70 vjeç në moshën e përgjithshme 62 vjeç649. Komisioni theksoi se 
rregullat e BE mbi trajtimin e barabartë për punësim (Direktiva 2000/78/EC) ndalonin 
diskriminimin në vendin e punës për shkak të moshës. Sipas jurisprudencës së Gjykatës 
së Drejtësisë të Bashkimit Evropian, nevojitej një justifikim objektiv dhe proporcional, 
nëse një Qeveri do të vendoste të reduktonte moshën e daljes në pension për një grup 
personash dhe jo për pjesën tjetër. Komisioni nuk ka gjetur ndonjë justifikim objektiv 
për trajtimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në mënyrë të ndryshme nga grupet e tjera, 
veçanërisht në një kohë kur moshat e pensionit në të gjithë Evropën po rriteshin në 
mënyrë progresive.

66.  Sa i përket masave të tjera që ndikojnë në pavarësinë e gjyqësorit, Komisioni i kërkoi 
Hungarisë më shumë informacion lidhur me legjislacionin e ri për organizimin e 
gjykatave. Në deklaratën e tij për shtyp IP/12/24, Komisioni deklaroi si në vijim:

“Sipas ligjit, kryetari i një Zyre të re Gjyqësore Kombëtare përqendron kompetencat 
në lidhje me menaxhimin operacional të gjykatave, burimet njerëzore, buxhetin dhe 
ndarjen e çështjeve... Përveç kësaj, mandati i ish-kryetarit të Gjykatës Supreme, i cili u 
zgjodh për gjashtë vjet në Qershor 2009 u ndërpre përpara kohe në fund të vitit 2011. 
Në të kundërt, ish-gjyqtarët e tjerë të Gjykatës Supreme e gëzojnë ende mandatin e tyre 

649   Neni 258 i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU) i jep Komisionit, si roje i Traktateve, fuqinë 
për të ndërmarrë veprime ligjore kundër një Shteti Anëtar që nuk respekton detyrimet e tij sipas ligjit të BE-së.
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si gjyqtarë të Curia së re, e cila ka zëvendësuar Gjykatën Supreme».
67. Më 7 Mars 2012, Komisioni vendosi t’i dërgojë Hungarinë një opinion të arsyetuar lidhur 

me masat mbi moshën e daljes në pension të gjyqtarëve dhe një shkresë administrative që 
kërkon sqarime të mëtejshme në lidhje me pavarësinë e gjyqësorit, veçanërisht në lidhje 
me kompetencat që i janë dhënë kryetarit të Zyrës Gjyqësore Kombëtare (kompetenca 
për të formuar një gjykatë në një rast të caktuar) dhe transferimin e gjyqtarëve pa 
pëlqimin e tyre.

68.  Më 25 Prill 2012 Komisioni vuri në dukje se vazhdonin diskutimet ndërmjet autoriteteve 
hungareze, Këshillit të Evropës dhe Komisionit të Venecias dhe se ndryshimet e ligjit 
për “Administrimin e Drejtësisë” ishin në diskutim në Parlamentin hungarez. Ai vendosi 
ta monitorojë nga afër situatën dhe të rezervojë të drejtën e tij për të iniciuar procedura 
për shkelje edhe për këtë çështje. Për sa i përket moshës së detyrueshme të pensionit 
të gjyqtarëve, Komisioni vendosi që çështja të paraqitet në Gjykatën e Drejtësisë të 
Bashkimit Evropian.
2. Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian

69.  Më 7 Qershor 2012, Komisioni Evropian ngriti padi kundër Hungarisë në Gjykatën 
e Drejtësisë lidhur me uljen e moshës së detyrueshme të pensionit të gjyqtarëve, 
prokurorëve dhe noterëve. Gjykata e Drejtësisë në vendimin e saj të datës 6 Nëntor 
2012, në çështjen e Komisionit kundër Hungarisë (Çështja C-286/12), deklaroi se 
duke miratuar një skemë kombëtare që parashikon daljen e detyrueshme në pension të 
gjyqtarëve, prokurorëve dhe noterëve, kur ata arrijnë moshën gjashtëdhjetë e dy vjeç, 
shkakton një trajtim të ndryshëm për shkak të moshës, e cila nuk është proporcionale me 
qëllimet që ndjek. Kështu, Hungaria kishte dështuar të përmbushte detyrimet e saj sipas 
Direktivës së Këshillit 2000/78/EC, të 27 Nëntorit 2000, e cila krijoi një kornizë për 
trajtim të barabartë në punë dhe profesione. Gjykata vërejti se kategoritë e personave të 
prekur nga dispozitat në fjalë nga një derogim që i lejonte ata të qëndronin në detyrë deri 
në moshën shtatëdhjetë vjeçare, gjë që krijoji te ata një pritshmëri të ligjshme se do të 
qëndronin në detyrë deri në atë moshë. Megjithatë, dispozitat në fjalë ulën papritmas dhe 
në mënyrë të konsiderueshme kufirin e moshës së pensionit të detyruar, pa parashikuar 
masa kalimtare për të mbrojtur pritshmërinë legjitime të personave në fjalë.

70.  Në vendimin e saj të 8 Prillit 2014 (Komisioni kundër Hungarisë, çështja C-288/12), 
Gjykata e Drejtësisë shqyrtoi rastin e një ish-mbikëqyrësi hungarez të mbrojtjes së të 
dhënave, mandati i të cilit ishte ndërprerë me hyrjen në fuqi të Ligjit Themeltar dhe 
shumë përpara përfundimit të afatit të tij. Çështja u paraqit përpara Gjykatës nga 
Komisioni Evropian në kontekstin e një procedure të një shkelje të veçantë, lidhur me 
detyrimet e Hungarisë sipas Direktivës 95/46/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, 
të 24 Tetorit 1995 mbi “Mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave 
personale dhe lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave”, lidhur me kërkesën që Autoriteti 
mbikëqyrës i mbrojtjes së të dhënave të jetë i pavarur. Pjesët përkatëse të vendimit 
përmbajnë si më poshtë:
“57. Në rastin konkret, Neni 15(1) i Ligjit të vitit 1993, i zbatueshëm për mbikëqyrësit 

në pajtim me Nenin 23(2) të Ligjit të vitit 1992, parashikonte që mandati i 
mbikëqyrësit përfundonte me mbarimin e kohëzgjatjes së mandatit, vdekjen, 
dorëheqjen, deklarimin e një konflikti interesi, pensionin e detyrueshëm, ose 
dorëheqjen e detyrueshme. Tri situatat e fundit kërkojnë një vendim të Parlamentit 
të miratuar me dy të tretat e shumicës. Për më tepër, largimi i detyrueshëm dhe 
dorëheqja e detyrueshme nuk mund të ndodhin përveçse në rrethana të kufizuara, 
të përcaktuara në Nenin 15(5) dhe (6) të kësaj rregulloreje.
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58. Si rregull i përgjithshëm, mbikëqyrësi nuk ishte i detyruar të lironte detyrën në bazë 
të një prej këtyre dispozitave dhe mbikëqyrësi nuk dha zyrtarisht dorëheqjen.

59. Nga kjo rezulton që Hungaria e detyroi mbikëqyrësin të lirojë postin në kundërshtim 
me masat mbrojtëse të përcaktuara me statut për të mbrojtur mandatin e tij, duke 
kompromentuar kështu pavarësinë e tij për qëllimet e nën paragrafit të dytë të Nenit 
28(1) të Direktivës 95/46. Fakti që lirimi i postit ndodhi për shkak të ndryshimeve 
institucionale dhe përpara përfundimit të mandatit nuk mund ta kthejnë këtë 
situatë në të pajtueshme me kërkesën e dispozitës së pavarësisë për autoritetet 
mbikëqyrëse...

60. Është e vërtetë se Shtetet Anëtare janë të lira të miratojnë ose ndryshojnë modelin 
institucional që ata e konsiderojnë si më të përshtatshme për autoritetet e tyre 
mbikëqyrëse. Megjithatë, edhe pse mund të veprojnë kështu, ata duhet të sigurojnë 
që pavarësia e autoritetit mbikëqyrës, në bazë të nën paragrafit të dytë të Nenit 
28(1) të Direktivës 95/46 nuk është komprometuar, gjë që nënkupton detyrimin për 
të lejuar autoritetet të shërbejnë me mandat të plotë...

61. Për më tepër, edhe nëse, sikurse pohon Hungaria, mbikëqyrësi dhe Autoriteti janë 
krejtësisht të ndryshme në aspektin e organizimit dhe strukturës së tyre, këto 
dy organe, në thelb, janë të ngarkuara me detyra identike, domethënë detyrat 
për të cilat Autoritetet kombëtare mbikëqyrëse janë përgjegjëse në përputhje 
me Direktivën 95/46, sikurse del qartë nga detyrat që u janë besuar atyre dhe 
vazhdimësia në trajtimin e dosjeve përkatëse, sikurse edhe garantohet nga Neni 
75(1) dhe (2) i Ligjit të vitit 2011. Thjesht një ndryshim në modelin institucional 
nuk mund të justifikojë në mënyrë objektive detyrimin e personit të ngarkuar me 
detyrat e mbikëqyrësit të ndërpresë mandatin përpara përfundimit të plotë të tij, 
pa parashikuar masa kalimtare që sigurojnë që ai të shërbejë deri në përfundim të 
mandatit të tij.

62. Në dritën e të gjitha arsyeve të mësipërme, duhet të thuhet se Hungaria, në mënyrë të 
parakohshme i ka dhënë fund mandatit të Autoritetit mbikëqyrës për mbrojtjen e të 
dhënave personale, duke mos përmbushur detyrimet e saj sipas Direktivës 95/46.”

3. Parlamenti Evropian
71.  Parlamenti Evropian, në Rezolutën e tij të 16 Shkurtit 2012 mbi zhvillimet e fundit 

politike në Hungari (2012/2511 (RSP)), shprehu shqetësim serioz për situatën në Hungari 
ndër të tjera, në lidhje me ushtrimin e demokracisë, sundimin e ligjit, respektimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe ato sociale, si dhe sistemin e kontrollit dhe balancës. 
Ai sqaroi se sipas Ligjit Themeltar dhe Dispozitave kalimtare të tij, Gjykata e Lartë u 
riemërua Kúria dhe mandati gjashtë vjeçar i ish-kryetarit të Gjykatës Supreme kishte 
përfunduar përpara kohe, pas dy vjetësh shërbimi. Parlamenti Evropian i bëri thirrje 
Komisionit Evropian që të monitorojë nga afër ndryshimet e mundshme dhe zbatimin e 
ligjeve të kritikuara dhe pajtimin e tyre me Traktatet evropiane dhe të kryejë një studim 
të plotë për të siguruar:

“pavarësinë e plotë të gjyqësorit, në veçanti duke siguruar që Autoriteti Gjyqësor 
Kombëtar, Prokuroria dhe gjykatat në përgjithësi të drejtohen të pandikuara nga 
influenca politike dhe se mandati i gjyqtarëve të emëruar në mënyrë të pavarur nuk 
mund të shkurtohet në mënyrë arbitrare.”

IV. MATERIALET NDËRKOMBËTARE DHE TË KËSHILLIT TË EVROPËS PËR 
PAVARËSINË E GJYQËSORIT DHE PALËVIZSHMËRINË E GJYQTARËVE
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A. Kombet e Bashkuara

72. Parimet themelore mbi pavarësinë e gjyqësorit u miratuan nga Kongresi i Shtatë i 
Kombeve të Bashkuara mbi Parandalimin e krimit dhe trajtimin e shkelësve, mbajtur në 
Milano në vitin 1985. Ato u miratuan nga Rezolutat 40/32 të 29 Nëntorit të Asamblesë 
së Përgjithshme të OKB-së 1985 dhe 40/146 të datës 13 Dhjetor 1985. Pikat përkatëse 
parashikojnë si vijon:
“8. Në përputhje me Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, anëtarët e gjyqësorit 

janë si qytetarë të tjerë që kanë të drejtën e lirisë së shprehjes, besimit, mbledhjes 
dhe organizimit; me kusht që në ushtrimin e këtyre të drejtave, gjyqtarët gjithmonë 
duhet të sillen në mënyrë të tillë që të ruajnë dinjitetin e institucioni që i përkasin 
dhe paanshmërinë dhe pavarësinë e gjyqësorit.

...
12. Gjyqtarët, qoftë të emëruar apo të zgjedhur, do të kenë garancinë e tyre deri në 

moshën e pensionit të detyrueshëm, ose në mbarimin e mandatit të tyre, kur janë 
kushtet për këtë.

...
18. Gjyqtarët i nënshtrohen pezullimit ose largimit vetëm për shkak të paaftësisë ose 

sjelljes që i bën ata të paaftë për të kryer detyrat.
...
20. Vendimet në procedurat disiplinore, ato pezulluese ose në procedurat për heqjen 

duhet t’i nënshtrohen një shqyrtimi të pavarur. Ky parim nuk mund të zbatohet në 
vendimet e gjykatave më të larta dhe në ato të procedurës së impeachment përpara 
Parlamentit, ose në procedura të ngjashme.”

“19. Kërkesa e kompetencës, pavarësisë dhe paanësisë së një gjykate në kuptim të Nenit 
14, paragrafi 1 është një e drejtë absolute që nuk i nënshtrohet asnjë përjashtimi. 
Kërkesa e pavarësisë i referohet në veçanti procedurës dhe kualifikimeve për 
emërimin e gjyqtarëve dhe garancive që kanë të bëjnë me sigurinë e qëndrimit në 
detyrë deri në një moshë pensioni të detyrueshme, ose të përfundimit të mandatit 
të tyre, kur është rasti, kushtet që rregullojnë promovimin, transferimin, pezullimin 
dhe ndërprerjen e funksioneve të tyre, si dhe pavarësinë aktuale të gjyqësorit nga 
ndërhyrja politike e pushtetit ekzekutiv dhe atij legjislativ. Shtetet duhet të marrin 
masa specifike që garantojnë pavarësinë e gjyqësorit, duke mbrojtur gjyqtarët 
nga çdo formë e ndikimit politik në vendimmarrjen e tyre nëpërmjet Kushtetutës 
ose miratimit të ligjeve që përcaktojnë procedura të qarta dhe kritere objektive 
për emërimin, shpërblimin, mandatin, promovimin, pezullimin e shkarkimin e 
anëtarëve të gjyqësorit, si dhe sanksionet disiplinore të marra kundër tyre. Një 
situatë kur funksionet dhe kompetencat e gjyqësorit e të ekzekutivit nuk janë të 
dallueshme qartë, ose kur ky i fundit është në gjendje të kontrollojë apo drejtojë, 
situata është e papajtueshme me nocionin e një gjykate të pavarur. Gjyqtarët është e 
nevojshme të mbrohen kundër konflikteve të interesit dhe kërcënimeve. Në mënyrë 
që të garantohet pavarësia e tyre, statusi i gjyqtarëve, duke përfshirë edhe mandatin 
e tyre, pavarësinë, sigurinë, shpërblimin adekuat, kushtet e shërbimit, pensionet 
dhe mosha e daljes në pension duhet të sigurohen në mënyrë adekuate me ligj.

20. Gjyqtarët mund të shkarkohen vetëm për arsye serioze të sjelljes së pahijshme ose 
paaftësisë, në përputhje me procedura të drejta që sigurojnë objektivitet dhe paanësi 
të përcaktuara në Kushtetutë ose në ligj. Shkarkimi i gjyqtarëve nga ekzekutivi, 
p.sh. përpara përfundimit të afatit për të cilin janë emëruar, pa u komunikuar ndonjë 
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arsye të veçantë dhe pa pasur në dispozicion mbrojtje efektive gjyqësore për të 
kundërshtuar shkarkimin, është i papajtueshëm me pavarësinë e gjyqësorit. E njëjta 
gjë vlen  për shembull, për shkarkimin nga ekzekutivi të gjyqtarëve të dyshuar se 
janë të korruptuar, pa ndjekur asnjë nga procedurat e parashikuara nga ligji.”

74. Në rastin e Pastukhov k. Bjellorusisë, komunikimi nr. 814/1998, 17 Shtator 2003, 
Komiteti për të Drejtat e Njeriut deklaroi si në vijim:
“7.3 Komiteti merr parasysh pretendimin e autorit se ai nuk mund të hiqet nga trupa, 

pasi në përputhje me ligjin në fuqi në atë kohë, ai u zgjodh gjyqtar më 28 Prill 
1994 për një mandat prej 11 vjetësh. Komiteti, gjithashtu vë në dukje se Dekreti 
presidencial i 24 Janarit 1997, nr.106 nuk ishte bazuar në zëvendësimin e Gjykatës 
Kushtetuese me një gjykatë të re, por Dekreti i referohej autorit personalisht dhe 
arsyeja e vetme e dhënë për shkarkimin e autorit ishte përfundimi i mandatit të tij 
si gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese, gjë që nuk ishte e qartë. Për më tepër, asnjë mjet 
efektiv gjyqësor nuk ishte në dispozicion të autorit për të kundërshtuar shkarkimin 
e tij nga ana e ekzekutivit. Në këto rrethana, Komiteti konsideron se shkarkimi i 
autorit nga pozita e tij si gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese, disa vite përpara mbarimit 
të afatit për të cilin ai ishte caktuar, përbënte një sulm ndaj pavarësisë së gjyqësorit 
dhe nuk respektoi të drejtën e autorit për akses, sipas parimi të përgjithshëm të 
barazisë për shërbimin publik në vendin e tij. Rrjedhimisht, ka pasur shkelje 
të Nenit 25 (c) të Konventës, të lexuar në lidhje me Nenin 14, paragrafi 1, mbi 
pavarësinë e gjyqësorit dhe dispozitat e Nenit 2.”

75.  Në rastin e Mundyo Busyo et al. k. Republikës Demokratike të Kongos, komunikimi nr. 
933/2000, 19 Shtator 2003, Komiteti i të Drejtave të Njeriut deklaroi (footnotes nuk janë 
përfshirë):
“5.2 Komiteti vëren se autorët kanë bërë pohime specifike dhe të hollësishme në lidhje 

me shkarkimin e tyre, gjë që nuk ishte në përputhje me procedurat dhe masat 
mbrojtëse të vendosura. Komiteti vëren në këtë drejtim se Ministri i Drejtësisë, 
në deklaratën e tij të Qershorit 1999 ... dhe Avokati i Përgjithshëm i Republikës, 
në raportin e Prokurorisë Publike të datës 19 Shtator 2000 ... pranon se procedurat 
e konsoliduara dhe garancitë për shkarkimin nuk janë respektuar. Për më tepër, 
Komisioni konsideron se rrethanat e përmendura në Dekretin presidencial nr. 144 
nuk mund të pranoheshin nga ai në këtë rast të veçantë si arsye që mbështesnin 
faktin se masat e largimit ishin në përputhje me ligjin dhe në veçanti me Nenin 4 të 
Paktit. Dekreti i Presidentit thjesht i referohet rrethanave specifike, pa specifikuar 
natyrën dhe shtrirjen e shmangies nga të drejtat e parashikuara në legjislacionin 
e brendshëm dhe në Konventë, si dhe pa evidentuar se këto shmangie janë 
rreptësishtë të kërkuara dhe për sa kohë ata duhet të zgjasin. Për më tepër, Komiteti 
vëren se Republika Demokratike e Kongos dështoi të informojë bashkësinë 
ndërkombëtare se ajo kishte shfrytëzuar të drejtën e derogimit, siç përcaktohet në 
Nenin 4, paragrafin 3 të Konventës. Në përputhje me jurisprudencën e tij, Komiteti 
gjithashtu përkujton se parimi i aksesit në shërbimin publik, si parim i përgjithshëm 
barazie nënkupton që Shteti ka për detyrë që të mos diskriminojë askënd. Ky 
parim është edhe më i aplikueshëm për personat e punësuar në shërbimin publik 
dhe për ata që janë shkarkuar. Në lidhje me Nenin 14, paragrafi 1 të Konventës, 
Komiteti vëren mungesën e përgjigjes nga Pala Shtetërore dhe gjithashtu, nga 
njëra anë vë në dukje se autorët nuk përfitonin nga garancitë si gjyqtarë prej të 
cilave kishin të drejtë të përfitonin dhe në bazë të të cilave ata duhet të paraqiteshin 
përpara Këshillit Suprem të gjyqësorit, në përputhje me ligjin; dhe nga ana tjetër 
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kryetari i Gjykatës Supreme përpara se çështja të shqyrtohej kishte mbështetur 
publikisht shkarkimet e ndodhura... duke dëmtuar kështu gjykimin e drejtë të 
çështjes. Rrjedhimisht, Komiteti vlerëson se këto shkarkime përbëjnë një sulm ndaj 
pavarësisë së gjyqësorit të mbrojtur nga Neni 14, paragrafi 1 i Konventës. Shkarkimi 
i autorëve është urdhëruar për arsye që nuk mund të pranohen nga Komiteti si 
justifikim për mosrespektimin e procedurave të përcaktuara dhe garancive që 
të gjithë qytetarët duhet të jenë në gjendje të gëzojnë në kushtet e përgjithshme 
të barazisë. Në mungesë të një përgjigje nga Pala Shtetërore dhe për sa kohë që 
Gjykata Supreme, me vendimin e saj të 26 Shtatorit 2001 i ka privuar autorët nga 
të gjitha mjetet juridike të ankimit në dispozicion, duke i deklaruar ankesat e tyre 
të papranueshme me arsyetimin se Dekreti presidencial nr. 144 përbënte një Akt të 
Qeverisë, Komiteti konsideron se në këtë rast specifik, faktet tregojnë se ka pasur 
shkelje të Nenit 25, paragrafi (c), të lexuar në lidhje me Nenin 14 paragrafi 1, mbi 
pavarësinë e gjyqësorit dhe të Neni 2, paragrafi 1 i Konventës.”

76.  Në rastin e Bandaranayake k. Sri Lankës, komunikimi nr. 1376/2005, 24 Korrik 2008, 
Komiteti i të Drejtave të Njeriut nënvizon si më poshtë (footnotes nuk janë përfshirë):
“7.1 Komiteti vëren se Neni 25 (c) i Konventës garanton të drejtën për akses në shërbimin 

publik, në kushtet e barazisë së përgjithshme dhe rikujton jurisprudencën e tij që 
për të siguruar akses në kushtet e barazisë së përgjithshme, duhet të jenë objektive 
dhe të arsyeshme jo vetëm kriteret, por gjithashtu edhe “procedurat për emërimin, 
promovimin, pezullimin dhe shkarkimin.” Procedura nuk është objektive apo e 
arsyeshme nëse ajo nuk respekton kërkesat themelore të drejtësisë procedurale. 
Komiteti, vlerëson se e drejta për akses të barabartë në shërbimin publik përfshin 
gjithashtu të drejtën për të mos u shkarkuar në mënyrë arbitrare nga shërbimi publik. 
Komiteti thekson pretendimin e autorit se procedura që rezultoi në shkarkimin e tij 
nuk ishte as objektive dhe as e arsyeshme. Pavarësisht kërkesave të shumta, atij nuk 
iu dha një kopje e procedimeve të seancës së tij të parë zhvilluar përpara KShGj 
(Komisionit të Shërbimit Gjyqësor) më 18 Nëntor 1998; kjo është konfirmuar 
me vendimin e Gjykatës Supreme të 6 Shtatorit 2004 dhe nuk është kundërshtuar 
nga Pala shtetërore. Ankuesit nuk iu vunë në dispozicion as gjetjet e Komitetit të 
Hetimeve, në bazë të të cilave ai u shkarkua nga KShGj. Vendimi i Gjykatës së 
Apelit konfirmon se këto dokumente asnjëherë nuk i janë vënë në dispozicion në 
përputhje me dispozitat e parashikuara në rregullën 18 të Rregullores së KShGj.

7.2 ... Komiteti konstaton se dështimi i KSHGj për t’i dhënë ankuesit të gjithë 
dokumentacionin e nevojshëm në mënyrë që të sigurohej një procedim i drejtë 
dhe në veçanti dështimi për ta informuar në lidhje me arsyetimin e vendimit të 
Komisionit të Hetimeve që e shpalli atë fajtor dhe në bazë të të cilit ai u shkarkua 
përfundimisht, të kombinuara me njëra-tjetrën rezultuan në një procedurë shkarkimi, 
e cila nuk respektoi kërkesat themelore të drejtësisë procedurale dhe që ishte e 
paarsyeshme dhe arbitrare. Për këto arsye, Komisioni konstaton se procedura e 
shkarkimit nuk është kryer as objektivisht dhe as në mënyrë të arsyeshme, si dhe 
ka dështuar të respektojë të drejtën e ankuesit për akses në kushtet e barazisë së 
përgjithshme të shërbimit publik në vendin e tij.  Rrjedhimisht, ka pasur shkelje të 
Nenit 25 (c) të Konventës.

7.3 Komiteti nënvizon komentin e tij të përgjithshëm (nr. 32) mbi Nenin 14 se shkarkimi 
i gjyqtarit në kundërshtim me Nenin 25 (c) të Konventës mund të përbëjë shkelje 
të kësaj garancie, lexuar në lidhje me Nenin 14, paragrafi 1, e cila parashikon 
pavarësinë e gjyqësorit. Sikurse thuhet në të njëjtin koment të përgjithshëm, 
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Komiteti nënvizon që “gjyqtarët mund të shkarkohen vetëm për arsye serioze të 
sjelljes së keqe ose paaftësisë, në përputhje me procedura të drejta që sigurojnë 
objektivitet dhe paanësi, të përcaktuara në Kushtetutë ose në ligj”. Për arsyet e 
parashtruara në paragrafin 7.2 më lart, procedura e pushimit nga puna nuk respektoi 
kërkesat themelore të drejtësisë procedurale dhe nuk arriti të siguronte që ankuesi 
të përfitonte nga garancitë, të cilat ai duhej të përfitonte në cilësinë e gjyqtarit, duke 
përbërë kështu një sulm mbi pavarësinë e gjyqësorit. Për këtë arsye Komisioni 
konkludon se janë shkelur të drejtat e ankuesit të garantuara nga Neni 25 (c) në 
lidhje me Nenin 14, paragrafi 1.”

B. Këshilli i Evropës

77.  Ekstraktet përkatëse nga Karta Evropiane mbi Statutin e Gjyqtarëve të 8-10 Korrikut 
1998650 parashikojnë si vijon:
“1.3. Në lidhje me çdo vendim që ndikon në përzgjedhjen, rekrutimin, emërimin, 

promovimin në karrierë, ose ndërprerjen e detyrës së gjyqtarit, Statuti parashikon 
ndërhyrjen e një autoriteti të pavarur nga kompetencat ekzekutive dhe legjislative, 
në përbërjen e të cilit të paktën gjysma e tyre duhet të jenë gjyqtarë të zgjedhur 
nga kolegët e tyre, duke ndjekur metodat që garantojnë përfaqësimin e gjerë të 
gjyqësorit.

...
5.1. Moskryerja nga ana e një gjyqtari e një prej detyrave të përcaktuara shprehimisht 

nga Statuti, mund të sjellë vetëm një sanksion mbi vendimin, pas propozimit, 
rekomandimit, ose me miratimin e një gjykate ose autoriteti të përbërë prej të 
paktën gjysma e gjyqtarëve të zgjedhur dhe në kuadër të një procedure që përfshin 
dëgjimin e plotë të palëve. Në këtë procedim kundër gjyqtarit, ai duhet të ketë të 
drejtën e përfaqësimit. Shkalla e sanksioneve që mund të vendosen është përcaktuar 
në Statut dhe vendosja e tyre i nënshtrohet parimit të proporcionalitetit. Vendimi i 
një autoriteti ekzekutiv, gjykate, ose i një autoriteti që vendos një sanksion, sikurse 
është parashikuar këtu, i nënshtrohet një apelimi ndaj një autoriteti më të lartë 
gjyqësor.

...
7.1. Gjyqtari ndalon së ushtruari detyrën në mënyrë të përhershme përmes dorëheqjes, 

vërtetimit mjekësor të paaftësisë fizike, arritjes së kufijve të moshës, mbarimit 
të një afati të caktuar ligjor, ose shkarkimit në kuadrin e një procedure sikurse 
parashikohet në paragrafin 5.1 të këtij ligji.

7.2. Shfaqja e njërit prej shkaqeve të parashikuara në paragrafin 7.1 të këtij Neni, përveç 
arritjes së limitit të moshës ose përfundimit të afatit të caktuar, duhet të verifikohet 
nga autoriteti i referuar në paragrafin 1.3 të këtij Neni.”

78.  Pjesët përkatëse nga shtojca e Rekomandimit CM Rec (2010)12 të Komitetit të 
Ministrave të Këshillit të Evropës, drejtuar shteteve anëtare për gjyqtarët: pavarësia, 
efikasiteti dhe përgjegjësitë, të miratuara më 17 Nëntor 2010, parashikojnë:
“Qëndrueshmëria dhe palëvizshmëria 
49.  Siguria e qëndrimit në detyrë (mandatit) dhe palëvizshmëria janë elemente kyçe të 

650   Miratuar nga pjesëmarrësit nga vendet evropiane dhe nga shoqatat ndërkombëtare të dy gjyqtarëve, të cilët u 
takuan në Strasburg më 8-10 Korrik 1998 (takimi i organizuar nën kujdesin e Këshillit të Evropës), miratuar nga 
takimi i Presidentëve të Gjykatave Supreme të vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore në Kiev më 12-14 Tetor 
1998, dhe përsëri nga gjyqtarë dhe përfaqësues nga Ministritë e Drejtësisë të 25 vendeve evropiane, të cilët u takuan 
në Lisbonë më 8-10 Prill 1999.
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pavarësisë së gjyqtarëve. Prandaj, gjyqtarët duhet ta kenë të garantuar qëndrimin 
deri në një moshë të detyrueshme të daljes në pension, kur janë kushtet për këtë gjë. 

50.  Kohëzgjatja e mandatit të gjyqtarëve duhet të parashikohet me ligj. Emërimi i 
përhershëm duhet të ndërpritet vetëm në rastet e shkeljeve të rënda të dispozitave 
disiplinore ose penale të përcaktuara me ligj, ose kur gjyqtari nuk mund të kryejë 
më funksione gjyqësore. Dalja e parakohshme në pension mund të bëhet vetëm me 
kërkesë të gjyqtarit përkatës, ose për arsye mjekësore. 

... 
52.  Gjyqtari nuk duhet të marrë një emërim të ri, ose të zhvendoset në një zyrë tjetër 

gjyqësore pa pëlqimin e tij, përveçse në rastet e sanksioneve disiplinore, apo të 
reformës së organizimit të sistemit gjyqësor.”

79.  Pasazhet përkatëse të Opinionit nr. 1 (2001) të Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve 
Evropianë (KKGjE) për standardet në lidhje me pavarësinë e gjyqësorit dhe 
palëvizshmërinë e gjyqtarëve, të miratuara më 23 Nëntor 2001, parashikojnë si vijon:
“Qëndrueshmëria – palëvizshmëria dhe disiplina
57. Fakti që qëndrueshmëria në detyrë (mandati) është i garantuar deri në moshën e 

daljes së detyrueshme në pension, ose deri në përfundimin e afatit të caktuar është 
një parim themelor i pavarësisë gjyqësore: shih parimet themelore të OKB-së (mbi 
Pavarësinë e gjyqësorit), paragrafi 12; Rekomandimi nr. R (94) 12 (i Komitetit të 
Ministrave mbi pavarësinë, efikasitetin dhe rolin e gjyqtarëve) Parimi I (2)(a)(ii) 
dhe (3) dhe Parimi VI (1) dhe (2). Karta Evropiane (për Statutin e Gjyqtarëve) 
pohon se ky parim shtrihet edhe në emërimin ose caktimin në një zyrë apo vend të 
ndryshëm pa pëlqimin e gjyqtarit (përveç rastit të riorganizimit të gjykatës, ose në 
mënyrë të përkohshme), por të dyja, si ky Rekomandim, ashtu dhe Rekomandimi 
nr. R (94) 12 parashikojnë që transferimi në detyra të tjera mund të urdhërohet me 
sanksione disiplinore.

...
59. Ekzistenca e përjashtimeve për palëvizshmërinë, veçanërisht e atyre që rrjedhin 

nga sanksionet disiplinore, çon menjëherë në domosdoshmërinë e shqyrtimit të 
trupës dhe metodës me anë të së cilës dhe mbi bazën e së cilës gjyqtarët mund 
të disiplinohen. Rekomandimi nr. R (94) 12, Parimi VI(2) dhe (3) këmbëngul 
në nevojën për përcaktimin e saktë të veprave penale për të cilat mund të hiqet 
një gjyqtar nga detyra dhe për procedurat disiplinore në përputhje me kërkesat e 
procesit të rregullt sipas Konventës për të Drejtat e Njeriut. Përtej kësaj, thuhet se 
“Shtetet duhet të konsiderojnë ngritjen, me ligj, të një organi të posaçëm kompetent, 
i cili ka për detyrë të zbatojë sanksione dhe masa disiplinore, kur ato nuk merren 
nga një gjykatë dhe vendimet e të cilave do të kontrollohen nga një organ gjyqësor 
superior, ose që është vetë një organ gjyqësor i lartë.” Karta Evropiane ia cakton 
këtë rol autoritetit të pavarur, i cili sugjerohet të “ndërhyjë” në të gjitha aspektet e 
përzgjedhjes dhe karrierës së çdo gjyqtari.

60. KKGjE pohon:
(a) që palëvizshmëria e gjyqtarëve duhet të jetë një element i shprehur i pavarësisë 

dhe i mishëruar në nivelin më të lartë të brendshëm (...);
(b) që ndërhyrja e një autoriteti të pavarur, me procedurat që garantojnë të drejta 

të plota mbrojtje, është e një rëndësie të veçantë në çështjet e disiplinës; dhe
(c) do të ishte e dobishme të përgatiten standardet që përcaktojnë jo vetëm sjelljen 

që mund të çojë në largimin nga detyra, por edhe të gjitha sjelljet që mund të 
çojnë në ndonjë hap disiplinor ose ndryshim të statusit, duke përfshirë, për 
shembull, një lëvizje në një gjykatë tjetër ose në një zonë tjetër.”
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80. Ekstraktet relevante nga Opinioni nr. 3 (2002) i KKGjE mbi parimet dhe rregullat që 
rregullojnë sjelljen profesionale të gjyqtarëve, në veçanti etikën, sjelljet e papajtueshme 
dhe paanshmërinë, të miratuara më 19 Nëntor 2002, parashikojnë si vijon:
“b. Paanshmëria dhe sjellja jashtë-gjyqësore e gjyqtarëve
31. Në përgjithësi, është e nevojshme të merret parasysh pjesëmarrja e gjyqtarëve në 

debatet publike të një natyre politike. Për të ruajtur besimin e publikut në sistemin 
gjyqësor, gjyqtarët nuk duhet të ekspozohen ndaj sulmeve politike që nuk janë në 
përputhje me neutralitetin e kërkuar për sistemin gjyqësor.

...
33. Diskutimet në kuadër të KKGjE kanë treguar nevojën për të arritur një baraspeshë 

midis lirisë së shprehjes së gjyqtarëve dhe kërkesës së neutralitetit. Për këtë arsye 
është e nevojshme që gjyqtarët, edhe pse anëtarësimi i tyre në një parti politike 
ose pjesëmarrja e tyre në debatin publik mbi problemet kryesore të shoqërisë nuk 
mund të ndalohet, të përmbahen së paku nga çdo veprimtari politike që mund të 
komprometojë pavarësinë e tyre, ose të rrezikojë dukjen (shfaqjen) e paanshmërisë 
së tyre.

34. Megjithatë, gjyqtarëve duhet t’u lejohet të marrin pjesë në debate të caktuara lidhur 
me politikën gjyqësore kombëtare. Ata duhet të jenë në gjendje të konsultohen dhe 
të luajnë një rol aktiv në përgatitjen e legjislacionit në lidhje me Statutin e tyre dhe 
në përgjithësi, funksionimin e sistemit gjyqësor...”

81.  Magna Carta e Gjyqtarëve (Parimet themelore) u miratua nga KKGjE në Nëntor 2010. 
Neni përkatës parashikon:
“Sundimi i ligjit dhe drejtësia
1. Gjyqësori është një nga tre kompetencat e çdo shteti demokratik. Misioni i tij është 

të garantojë vetë ekzistencën e sundimit të ligjit dhe në këtë mënyrë të sigurojë 
zbatimin e duhur të ligjit në mënyrë të paanshme, të drejtë dhe efikase.

Pavarësia e gjyqësorit
2. Pavarësia dhe paanshmëria gjyqësore janë parakushte thelbësore për funksionimin e 

drejtësisë.
3. Pavarësia e gjyqësorit është e parashikuar me ligj, është funksionale dhe financiare. 

Ajo do të garantohet në lidhje me pushtetet e tjera të Shtetit, ndaj atyre që kërkojnë 
drejtësi, gjyqtarëve të tjerë dhe shoqërisë në përgjithësi, me anë të rregullave 
kombëtare në nivelin më të lartë. Shteti dhe çdo gjyqtar janë përgjegjës për 
promovimin dhe mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit.

4. Pavarësia e gjyqësorit në lidhje me veprimtaritë gjyqësore do të garantohet dhe në 
veçanti për sa i përket rekrutimit, emërimit deri në moshën e pensionit, ngritjen 
në detyrë, promovimin, trajnimin, imunitetin gjyqësor, disiplinën, shpërblimin dhe 
financimin e gjyqësorit.

Garancitë e pavarësisë
...
6. Procedurat disiplinore do të zhvillohen përpara një organi të pavarur dhe do të 

garantohet mundësia e një rekursi përpara një gjykate.
...
9. Gjyqësori duhet të përfshihet në të gjitha vendimet që ndikojnë në ushtrimin e 

funksioneve gjyqësore (organizimi i gjykatave, procedurat, legjislacioni tjetër).”
82.  Komisioni i Venecias, në Opinionin e tij mbi Projektligjin për përfshirjen e 

amendamenteve dhe shtojcave të Kodit gjyqësor të Armenisë (kohëzgjatja e mandatit të 
kryetarëve të gjykatave), miratuar në Sesionin e 99-të Plenar (Venecia, 13-14 Qershor 
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2014, CDL-AD (2014)021), lidhur me ndërprerjen e propozuar të mandatit të kryetarëve 
të gjykatave, të emëruar për një kohë të pacaktuar ka vërejtur si më poshtë:
“V. Pyetja e dytë
46.    Për sa i përket pyetjes së dytë, ndërprerja e propozuar e mandatit të kryetarit të 

gjykatës, i emëruar për një kohë të pacaktuar, me ligjin e ri (të ndryshuar) ngre 
shqetësime të caktuara.

47.  Sikurse u pohua më lart në mesin e konsideratave teorike, në përgjithësi është e 
dyshimtë fuqia prapavepruese e një rregulloreje të re. Nëse ajo prek të drejta të 
garantuara ose pritshmëri të ligjshme të bazuara në një ligj ekzistues përpara hyrjes 
në fuqi të amendamentit, duhet të ketë arsye bindëse për ta justifikuar atë. Për 
më tepër, interesi i ruajtjes së pavarësisë së gjyqësorit dhe administrimi i mirë i 
drejtësisë kërkon që gjyqësori të mbrohet nga shkarkimi arbitrar dhe ndërhyrja në 
ushtrimin e funksioneve.

48.  Nuk ka dyshim se Projektligji do të ndikojë negativisht te kryetarët e gjykatave, 
të cilët tashmë janë emëruar deri në moshën e daljes në pension. Sipas dispozitës 
kalimtare të propozuar, të Nenit 10.2 të Projektligjit, kryetarët e gjykatave të 
shkallës së parë dhe gjykatave të Apelit, të emëruar përpara hyrjes në fuqi të ligjit 
do të qëndrojnë në detyrë deri më 1 Janar 2015.

49.  Mund të argumentohet se kryetarët e gjykatave të emëruar deri në moshën e daljes 
në pension kanë krijuar pritshmëri legjitime që emërimet e tyre të mëparshme nuk 
do të rishqyrtohen, apo se do të përfundojnë përpara moshës së pensionit. Këto 
pritshmëri mund të rrjedhin nga dispozitat e vetë Kodit Gjyqësor, konkretisht nga 
Neni 4 (kryetarët e gjykatave janë gjyqtarë) dhe Neni 14.2 (“Gjyqtari do të mbajë 
funksionin deri në moshën 65 vjeçare”).

50.  Shkarkimi i gjyqtarëve me anë të këtij njoftim të shkurtër, praktikisht nënkupton 
që pas hyrjes në fuqi të ndryshimit duhet të organizohen zgjedhje për kryetarët 
e gjykatave dhe pas zgjedhjeve do të ndërpriten të gjithë mandatet e kryetarëve 
të gjykatave të emëruar përpara amendamentit (përveç kryetarit të Gjykatës 
së Kasacionit). Ky ndryshim rrënjësor mund të krijojë përshtypjen se arsyeja e 
vetme e rregullimit kalimtar është të krijojë mundësinë e një ndryshimi rrënjësor të 
kryetarëve të gjykatave.

51.  Komisioni i Venecias vëren se parimi i sigurisë juridike, së bashku me mbrojtjen 
e pritshmërive legjitime dhe pavarësinë e gjyqësorit e administrimin efektiv të 
drejtësisë, nëse nuk ka arsye bindëse, kërkojnë një periudhë shumë më të gjatë për 
largimin e kryetarëve të gjykatave nga detyrat e tyre.

52.  Për sa kohë janë të pranishme justifikimet dhe arsyet bindëse për një rregull të 
tillë kalimtare, amendamentet propozohen në bazë të vlerësimit të mundshëm të 
rolit të kryetarëve të gjykatave në Armeni, të cilat mund të krijojnë pa dashje një 
situatë ku kryetarët e gjykatave mund të ushtrojnë disi ndikim mbi gjyqtarët e tjerë 
të gjykatës. Komisioni i Venecias vëren se megjithatë kompetencat e kryetarëve 
të gjykatave, siç përcaktohet në Nenin 25 të Kodit Gjyqësor, janë në thelb të 
një karakteri administrativ. Ndonëse reforma e propozuar i shërben qëllimit të 
ligjshëm të shmangies së ndonjë ndikimi të padrejtë të kryetarëve të gjykatave ndaj 
gjyqtarëve të tjerë, nga arsyetimi nuk duket se nevoja për heqjen e kryetarëve të 
këtyre gjykatave nga detyra është kaq urgjente sa të justifikojë një largim radikal 
dhe të menjëhershëm të kryetarëve të gjykatave nga detyra.

53.  Prandaj, Komisioni arrin në përfundimin se një ndryshim i tillë radikal i kryetarëve 
nuk ka arsyetim brenda amendamentit dhe nuk rrjedh nga dispozitat e Kushtetutës 
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së Republikës së Armenisë. Sikurse tashmë është pohuar, rregullat e propozuara 
mund të japin përshtypjen se qëllimi i tyre i vetëm ishte kryerja e një ndryshimi 
rrënjësor në personelin e gjykatës. Një dukje e tillë është padyshim në kundërshtim 
me parimin e pavarësisë së gjyqësorit.

54. Një parashikim më i butë tranzitor, p.sh. ndërprerja e mandatit pas një periudhe katër 
vjeçare që fillon me hyrjen në fuqi të amendamentit, do të ishte më pak shqetësues 
në këtë rast.”

83. Në Opinionin e Përbashkët të Komisionit të Venecias dhe Drejtorisë për të Drejtat e 
Njeriut (DDNj) të Drejtorisë së Përgjithshme të të Drejtave të Njeriut dhe Shtetit të së 
Drejtës (DPDNjShD) të Këshillit të Evropës, mbi Projektligjin për ndryshimet në Ligjin 
Organik të Gjykatës së Përgjithshme të Gjeorgjisë, miratuar nga Komisioni i Venecias 
në Sesionin e 100-të Plenar (Romë, 10-11 Tetor 2014, CDL-AD (2014)031), çështja e 
përfundimit të mandateve të kryetarëve të gjykatave u shqyrtua si më poshtë:

“3. Ndërprerja e mandateve të caktuara me hyrjen në fuqi të Projektligjit për 
amendamentet (Neni 2 i Projektligjit për amendamentet )

95.  Sipas Nenit 2(3) të Projektligjit për amendamentet, me miratimin e këtij Projektligji 
përfundon mandati i kryetarëve të Gjykatave të Rretheve dhe Gjykatave të Apelit, 
si dhe i nënkryetarëve të Gjykatave të Apelit. Në të njëjtën mënyrë, Neni 2(4) i jep 
fund mandatit të kryetarëve të dhomave gjyqësore, paneleve gjyqësore dhe paneleve 
hetimore dhe Neni 2(5) parashikon riemërimin e menaxherëve të gjykatave.

96. Amendamentet nuk ofrojnë asnjë justifikim për një ndërprerje të tillë në shkallë të 
gjerë të mandateve gjyqësore.

97. Komisioni i Venecias dhe Drejtoria vlerësojnë se interesi i ruajtjes së pavarësisë të 
gjyqësorit dhe mirë administrimi i drejtësisë kërkon që gjyqësori të mbrohet nga 
shkarkimi arbitrar dhe ndërhyrja në ushtrimin e funksioneve. Gjithashtu, ndonëse 
aktualisht mandati i kryetarëve të gjykatave është i kufizuar në pesë vjet nga data 
e emërimit të tyre, ende mund të thuhet se kryetarët e gjykatave kishin krijuar 
pritshmëri legjitime se mandatet e tyre nuk do të përfundonin përpara afatit prej 
pesë vjetësh, të përcaktuara në Ligjin Organik. Ky ndryshim rrënjësor i kryetarëve 
të gjykatave mund të krijojë përshtypjen se arsyeja e vetme e parashikimeve në 
dispozitat kalimtare është krijimi i mundësisë për një ndryshim të tillë, i cili mund 
të dëmtojë besimin e publikut në gjyqësor.

98. Për këto arsye, një shkarkim i tillë i kryetarëve të gjykatave, me miratimin e 
ndryshimeve ligjore, mund të justifikohet vetëm nëse jepen arsye bindëse. 
Megjithatë, nga shënimet shpjeguese të ofruara nga autoritetet, mbledhjet e 
mbajtura në Tbilisi dhe nga vetë Projektligji për amendamentet nuk duket që nevoja 
për heqjen e kryetarëve të këtyre gjykatave nga detyra është kaq e ngutshme sa për 
të justifikuar një ndërprerje të tillë të gjerë të mandateve gjyqësore.

99. Për këto arsye, rekomandohet që të hiqet Neni 2 i Projektligjit për amendamentet 
dhe kryetarët e gjykatave të qëndrojnë në detyrë deri në fund të mandatit të tyre.”

C. Gjykata Ndër-Amerikane e të Drejtave të Njeriut

84.  Gjykata Ndër-Amerikane e të Drejtave të Njeriut, në jurisprudencën e saj lidhur me 
heqjen e gjyqtarëve i është referuar Parimeve themelore të OKB-së mbi Pavarësinë e 
gjyqësorit dhe Komentit të përgjithshëm nr. 32 të Komitetit të të Drejtave të Njeriut 
të OKB-së. Në çështjen e Gjykata Supreme e Drejtësisë (Quintana Coello et al.) k. 
Ekuadorit, vendimi i 23 Gushtit 2013, lidhur me heqjen e 27 gjyqtarëve të Gjykatës 
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Supreme të Drejtësisë të Ekuadorit me anë të një Rezolute parlamentare, Gjykata 
Ndër-Amerikane konstatoi se shteti kishte shkelur Nenin 8 § 1 (e drejta për gjykim të 
drejtë), në lidhje me Nenin 1 § 1 (detyrimi për respektimin e të drejtave) të Konventës 
Amerikane në dëm të viktimave, sepse ata ishin larguar nga detyra nga një organ pa 
juridiksion, i cili për më tepër nuk u kishte dhënë atyre një mundësi për t’u dëgjuar. Për 
më tepër, Gjykata konstatoi shkelje të Nenit 8 § 1 në lidhje me Nenin 23 § 1(c) (e drejta 
për të pasur akses, sipas kushteve të përgjithshme të barazisë, ndaj shërbimit publik 
të vendit të tij) dhe Nenit 1 § 1 të Konventës Amerikane, duke pasur parasysh efektet 
arbitrare mbi qëndrueshmërinë në detyrë (mandatin) e gjyqësorit dhe efektet pasuese në 
pavarësinë e gjyqësorit, në dëm të 27 viktimave. Ajo vuri në dukje si më poshtë në lidhje 
me standardet e përgjithshme mbi pavarësinë e gjyqësorit (footnotes nuk janë përfshirë):
“1(1). Standardet e përgjithshme mbi pavarësinë e gjyqësorit
144. Në jurisprudencën e saj, Gjykata ka treguar se fusha e garancive gjyqësore dhe 

mbrojtja gjyqësore efektive për gjyqtarët duhet të shqyrtohen në lidhje me standardet 
për pavarësinë e gjyqësorit. Në rastin e Reveron Trujillo k. Venezuelës, Gjykata 
theksoi se gjyqtarët, ndryshe nga zyrtarët e tjerë publikë, gëzojnë garanci specifike 
për shkak të pavarësisë së kërkuar për gjyqësorin, të cilin Gjykata e ka interpretuar 
si “thelbësor për ushtrimin e funksionit gjyqësor”. Gjykata ka përsëritur se një nga 
objektivat kryesore të ndarjes së pushteteve publike është garantimi i pavarësisë së 
gjyqtarëve. Qëllimi i mbrojtjes është të sigurojë që sistemi gjyqësor në përgjithësi 
dhe anëtarët e tij në veçanti nuk i nënshtrohen kufizimeve të mundshme dhe të 
panevojshme gjatë ushtrimit të detyrave të tyre nga organet jashtë gjyqësorit, apo 
edhe nga gjyqtarët që ushtrojnë funksionet e shqyrtimit ose apelimit. Në përputhje 
me praktikën gjyqësore të kësaj Gjykate dhe të Gjykatës Evropiane të të Drejtave 
të Njeriut, si dhe në përputhje me Parimet themelore të Kombeve të Bashkuara mbi 
Pavarësinë e gjyqësorit (në vijim referuar si “Parimet themelore”), nga pavarësia 
e gjyqësorit rrjedhin garancitë e mëposhtme: një proces i përshtatshëm emërimi, 
qëndrim në detyrë i garantuar dhe garanci ndaj presioneve të jashtme.

145. Për sa i përket fushës së garantimit të qëndrimit në detyrë, lidhur me rastin konkret, 
Parimet themelore përcaktojnë se “(mandati i gjyqtarëve [...] do të sigurohet në 
mënyrë adekuate me ligj” dhe se “gjyqtarët, qoftë të emëruar ose të zgjedhur, do 
gëzojnë garanci në lidhje me qëndrimin në detyrë deri në moshën e pensionit të 
detyrueshëm, ose mbarimin e mandatit, nëse janë kushtet për këtë.” Për më tepër, 
Komisioni për të Drejtat e Njeriut ka deklaruar se gjyqtarët mund të shkarkohen 
vetëm për shkak të sjelljes së pahijshme ose paaftësisë dhe në përputhje me 
procedime të drejta që sigurojnë objektivitet dhe paanësi, të përcaktuara në 
Kushtetutë ose në ligj. Kjo gjykatë i ka pranuar këto parime dhe ka deklaruar se 
autoriteti përgjegjës për procesin e heqjes së gjyqtarit duhet të veprojë në mënyrë të 
pavarur dhe të paanshme në procedurën e caktuar për këtë qëllim dhe duhet të lejojë 
ushtrimin e së drejtës për mbrojtje. Në këtë rast është vendosur ky parashikim, 
pasi heqja e lirë e gjyqtarëve ngre dyshimin objektiv lidhur me mundësitë reale të 
gjyqtarëve për të vendosur mbi mosmarrëveshjet specifike pa frikë nga hakmarrjet.

...
147. Megjithatë, gjyqtarët nuk kanë garanci absolute në lidhje me qëndrimin në detyrë. 

Ligji ndërkombëtar për të drejtat e njeriut pranon se gjyqtarët mund të shkarkohen 
për sjellje që është haptazi e papranueshme. Në Komentin e përgjithshëm nr. 32, 
Komiteti i të Drejtave të Njeriut ka vendosur që gjyqtarët mund të shkarkohen 
vetëm për arsye të sjelljes së pahijshme, ose paaftësisë. ...
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148. Përveç kësaj, standarde të tjera evidentojnë një dallim midis sanksioneve të 
aplikueshme, duke theksuar se garancia e palëvizshmërisë nënkupton që shkarkimi 
është rezultat i sjelljes së keqe, ndërsa sanksionet e tjera mund të jepen në rast të 
neglizhencës ose paaftësisë.

...
150. Për më tepër, në lidhje me mbrojtjen e ofruar nga Neni 23 (1) (c) i Konventës 

Amerikane në rastet e Apitz Barbera et al. dhe Reverón Trujillo, kjo Gjykatë u 
shpreh se Neni 23 (1) (c) nuk parashikon të drejtën për të marrë pjesë në Qeveri, 
por për të marrë pjesë “sipas kushteve të përgjithshme të barazisë”. Kjo nënkupton 
se respektimi dhe garantimi i kësaj të drejte plotësohet kur ekzistojnë “procedura të 
qarta dhe kritere objektive për emërimin, promovimin, pezullimin dhe shkarkimin” 
dhe se “personat nuk janë subjekt i diskriminimit” në ushtrimin e kësaj të drejte. Në 
këtë drejtim, Gjykata ka theksuar se barazia e mundësive në akses dhe qëndrimin 
në detyrë garanton lirinë nga të gjitha ndërhyrjet ose presionet politike.

151. Po ashtu, Gjykata ka theksuar se garancia e mandatit të gjyqtarit lidhet me të drejtën 
për të qëndruar në detyrat publike, sipas kushteve të përgjithshme të barazisë. Në 
fakt, në rastin e Reveron Trujillo, ajo vendosi që “aksesi në kushte të barabarta do 
të përbënte një garanci të pamjaftueshme nëse nuk do të shoqërohej me mbrojtjen 
efektive të vazhdimësisë të asaj që është arritur”.

152. Nga ana e tij, në rastet e shkarkimit arbitrar të gjyqtarëve, Komiteti i të Drejtave të 
Njeriut ka vlerësuar se mosrespektimi i kërkesave themelore të procesit të rregullt 
shkel të drejtën e procesit të rregullt të parashikuar në Nenin 14 të Konventës 
Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (analogu i Nenit 8 të Konventës 
Amerikane), në lidhje me të drejtën për të pasur akses në kushtet e përgjithshme 
të barazisë për detyrat publike në vend, siç parashikohet në Nenin 25(c) të Paktit 
Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike (analogu i Neni 23(1)(c) të 
Konventës Amerikane).

153. Sa më lart shërbejnë për të sqaruar disa aspekte të jurisprudencës së Gjykatës. Në 
të vërtetë, në rastin e Reveron Trujillo k. Venezuelës, Gjykata arriti në përfundimin 
se e drejta për t’u dëgjuar nga një gjykatë e pavarur, e parashikuar në Nenin 8(1) të 
Konventës, nënkuptonte vetëm që një individ ka të drejtë të gjykohet nga një gjyqtar 
i pavarur. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se pavarësia e gjyqësorit nuk 
duhet të analizohet vetëm në lidhje me çështjet e gjykuara, pasi gjyqtari duhet të 
ketë një sërë garancish që e lejojnë pavarësinë e gjyqësorit. Gjykata e konsideron të 
përshtatshme të përcaktojë se shkelja e garancisë së pavarësisë së gjyqësorit, duke 
qenë se lidhet me qëndrimin e gjyqtarit dhe stabilitetin në detyrën e tij, duhet të 
shqyrtohet në dritën e të drejtave konvencionale të një gjyqtari që është prekur nga 
një vendim i Shtetit, i cili ndikon në mënyrë arbitrare në afatin e emërimit të tij. Në 
këtë kuptim, garancia institucionale e pavarësisë së gjyqësorit është drejtpërdrejt e 
lidhur me të drejtën e gjyqtarit për të qëndruar në detyrën e tij, si pasojë e garancisë 
të qëndrimit në detyrë. 

154. Së fundmi, Gjykata ka theksuar se shteti duhet të garantojë ushtrimin e pavarur të 
detyrave të gjyqësorit, si në aspektin e tij institucional, përkatësisht në aspektin e 
pushtetit gjyqësor si një sistem i tërë dhe në aspektin e tij individual, përkatësisht 
për një gjyqtar të veçantë, në mënyrë individuale. Gjykata e konsideron të 
përshtatshme të theksojë se dimensioni objektiv lidhet me aspekte thelbësore për 
sundimin e ligjit, siç është parimi i ndarjes së pushteteve dhe roli i rëndësishëm 
që luan gjyqësori në demokraci. Rrjedhimisht, ky dimension objektiv e tejkalon 
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figurën e gjyqtarit dhe kolektivisht ndikon në shoqërinë në tërësi. Po ashtu, ekziston 
një lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet dimensionit objektiv të pavarësisë së gjyqësorit 
dhe të drejtës së gjyqtarëve që të kenë akses dhe të qëndrojnë në shërbimin publik, 
nën kushtet e barazisë së përgjithshme, si shprehje e garancisë së mandatit të tyre. 

155. Duke pasur parasysh standardet e lartpërmendura, Gjykata konsideron se: i) 
respektimi i garancive të gjyqësorit nënkupton respektimin e pavarësisë së 
gjyqësorit; ii) fushëveprimi i pavarësisë së gjyqësorit përkthehet në të drejtën 
subjektive të gjyqtarit për t’u shkarkuar nga detyra vetëm për arsyet e lejuara, 
ose me anë të një procesi që është në përputhje me garancitë gjyqësore, ose për 
shkak se afati i mandatit të tij ka përfunduar dhe iii) kur qëndrimi i gjyqtarit në 
detyrë është cenuar në mënyrë arbitrare, është shkelur edhe e drejta për pavarësinë 
e gjyqësorit, e mishëruar në Nenin 8(1) të Konventës Amerikane, në lidhje me të 
drejtën e aksesit dhe qëndrimit në detyrat publike në kushtet e përgjithshme të 
barazisë, e parashikuar në Nenin 23(1)(c) të Konventës Amerikane.”

85.  Gjykata Ndër-Amerikane përsëriti të njëjtat parime dhe arriti në një përfundim të 
ngjashëm në çështjet e Tribunalit Kushtetues (Camba Campos et al.) k. Ekuadorit, 
vendimi i 28 Gushtit 2013, §§ 188-199, dhe López Lone et al. k. Hondurasit, vendimi i 
5 Tetorit 2015, §§ 190-202 dhe 239-240.

D. Tekste të tjera ndërkombëtare

86.  Karta Universale e Gjyqtarit u miratua nga Shoqata Ndërkombëtare e Gjyqtarëve më 17 
Nëntor 1999. Neni 8 i saj parashikon:

“Neni 8. Siguria e qëndrimit në detyrë
Një gjyqtar nuk mund të transferohet, pezullohet, ose shkarkohet nga detyra 

përveçse nëse parashikohet me ligj dhe vetëm me një vendim të dhënë sipas procedurës 
së duhur disiplinore.

Një gjyqtar duhet të emërohet për jetë, ose për periudha dhe kushte të tjera, në 
mënyrë që pavarësia e tij gjyqësore të mos rrezikohet.

Çdo ndryshim në moshën e pensionit të detyrueshëm gjyqësor nuk duhet të ketë 
efekt prapaveprues.”

87. Standardet minimale të pavarësisë së gjyqësorit të Dhomës Ndërkombëtare të Avokatisë 
(1982), në pjesët e tyre përkatëse, parashikojnë si vijon:
“20. (a) Legjislacioni që paraqet ndryshimet në afatet dhe kushtet e shërbimit në 

gjyqësor nuk do të zbatohet për gjyqtarët që janë në detyrë në kohën e miratimit të 
legjislacionit, përveçse nëse ndryshimet përmirësojnë kushtet e shërbimit.

(b)  Në rast të legjislacionit që riorganizon gjykatat, gjyqtarët që shërbejnë në këto 
gjykata nuk do të preken, përveçse transferimit të tyre në një gjykatë tjetër me 
status të njëjtë.”

LIGJI

I. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 6 § 1 TË KONVENTËS

88.  Kërkuesi u ankua se atij i ishte mohuar aksesi në gjykatë për të mbrojtur të drejtat e tij 
në lidhje me shkarkimin e parakohshëm si kryetar i Gjykatës Supreme. Ai pretendoi se 
shkarkimi i tij ishte rezultat i legjislacionit në nivel kushtetues, duke e privuar atë nga 
çdo mundësi për të kërkuar shqyrtim gjyqësor, qoftë edhe nga Gjykata Kushtetuese. Ai 
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mbështetej në Nenin 6 § 1 të Konventës, i cili, për aq sa është relevante, parashikon si 
vijon:
“Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht ... nga një gjykatë ...  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...”

A. Vendimi i Dhomës

89.  Në vendimin e saj të datës 27 Maj 2014, Dhoma konstatoi se kishte pasur shkelje të 
Nenit 6 § 1 të Konventës. Ajo theksoi se kriteri i paraqitur në vendimin e Vilho Eskelinen 
dhe të tjerët ([GC], nr.63235/00, GjEDNj 2007-II) në lidhje me zbatimin e Nenit 6 për 
mosmarrëveshjet që i përkasin nëpunësit civilë ishte i pandarë nga meritat e ankesës 
së kërkuesit, sipas kësaj dispozite (aksesi në gjykatë). Rrjedhimisht, Dhoma e bashkoi 
çështjen e kompetencës së saj ratione materiae me meritat (shih paragrafin 71 të vendimit 
të Dhomës). Në zbatim të testit të paraqitur në vendimin e lartpërmendur (në vijim referuar 
si “testi Eskelinen”), Dhoma vërejti se sipas legjislacionit hungarez, gjyqtarët e Gjykatës 
Supreme, duke përfshirë edhe kryetarin e tyre, nuk ishin përjashtuar shprehimisht nga 
e drejta e aksesit në gjykatë. Në fakt, ligji vendas parashikonte shprehimisht të drejtën 
për akses në gjykatë, në rast të shkarkimit të një drejtuesi gjyqësor (shih paragrafin 74 të 
vendimit). Aksesi i kërkuesit në gjykatë ishte penguar jo me përjashtim të shprehur, por 
nga fakti se masa e kundërshtuar, ndërprerja e parakohshme e mandatit të tij si kryetar i 
Gjykatës Supreme, ishte shkruar në vetë Kushtetutën e re dhe për këtë arsye nuk i ishte 
nënshtruar asnjë forme rishikimi gjyqësore, duke përfshirë edhe Gjykatën Kushtetuese. 
Në këto rrethana, vetë natyra e masës së kundërshtuar e bëri të pamundur “në praktikë” 
aksesin e kërkuesit në gjykatë (shih paragrafin 75 të vendimit). Prandaj, nuk mund të 
konkludohet se ligji kombëtar kishte “përjashtuar shprehimisht aksesin në gjykatë” në 
lidhje me kërkesën e aplikantit. Kushti i parë i testit Eskelinen nuk ishte përmbushur dhe 
Neni 6 aplikohej në aspektin e tij civil (shih paragrafin 76 të vendimit).

90.  Për më tepër, edhe duke supozuar që kuadri legjislativ kombëtar i kishte mohuar në 
mënyrë specifike kërkuesit të drejtën e aksesit në gjykatë, Dhoma vlerësoi se përjashtimi 
i kërkuesit nga kjo e drejtë nuk ishte i justifikuar. Fakti i thjeshtë që kërkuesi ishte 
në një sektor apo departament që merrte pjesë në ushtrimin e kompetencave të dhëna 
nga ligji publik nuk ishte në vetvete vendimtar. Në çështjen e kërkuesit, Qeveria nuk 
kishte paraqitur asnjë argument që të tregonte se objekti i mosmarrëveshjes lidhej me 
ushtrimin e pushtetit shtetëror në mënyrë të tillë që përjashtimi i garancive të Nenit 6 
të ishte i justifikuar objektivisht. Në lidhje me këtë, Dhoma e konsideroi me rëndësi 
faktin se ndryshe nga kërkuesi, ish-nënkryetari i Gjykatës Supreme kishte mundur të 
kundërshtonte ndërprerjen e parakohshme të mandatit të tij përpara Gjykatës Kushtetuese 
(shih paragrafin 77 të vendimit).

91.  Në bazë të konsideratave të mësipërme, Dhoma konkludoi se ishte kompetente ratione 
materiae dhe se kishte pasur shkelje të së drejtës së kërkuesit për akses në një gjykatë 
kompetente, në mënyrë që të shqyrtonte ndërprerjen e parakohshme të mandatit të tij si 
kryetar i Gjykatës Supreme, sikurse garantohet me Nenin 6 § 1 të Konventës. Prandaj, 
Dhoma rrëzoi kundërshtimin paraprak të Qeverisë (shih paragrafin 79 të vendimit).

B. Parashtrimet e palëve në Dhomën e Madhe

1. Kërkuesi
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92.  Kërkuesi pretendoi se rasti nxiti një mosmarrëveshje të vërtetë dhe serioze mbi një “të 
drejtë” brenda kuptimit të Nenit 6 § 1. Si rezultat i ndërhyrjes së kundërshtuar, ai ishte 
de facto i shkarkuar nga posti i kryetarit të Gjykatës Supreme. Masat legjislative që 
ndërprenë mandatin e tij kishin cenuar të drejtën e tij të shprehur dhe të pakushtëzuar 
për të ushtruar mandatin, të sanksionuar në ligjin vendas dhe në veçanti në Kushtetutë. 
Duke pasur parasysh se ai ishte transferuar në një post më të ulët hierarkik dhe kishte 
qenë subjekt i reduktimit të shpërblimeve, faktet e çështjes “zvarriteshin” në një 
mosmarrëveshje pune.

93.  Sipas kërkuesit, për të përcaktuar natyrën “civile” të së drejtës së tij, testi përkatës ishte 
ai Eskelinen, i cili zbatohet pavarësisht se cila nga të drejtat e parashikuara në Nenin 6 § 
1 konsiderohet se është shkelur (aksesi në gjykatë ose garanci të tjera). Ai vlerësonte se 
nuk ishte përmbushur asnjë nga kushtet e testit që do ta bënte Nenin 6 të pazbatueshëm 
ndaj mosmarrëveshjes së tij. Për sa i përket kushtit të parë, një pengesë e nënkuptuar nuk 
ishte e mjaftueshme; ligji kombëtar duhet të përjashtojë shprehimisht aksesin në gjykatë 
për një post ose kategori të caktuar të personelit dhe përjashtimi duhet të jetë i një natyre 
abstrakte, domethënë duhet të përfshijë të gjithë personelin e zyrës dhe jo një person 
të caktuar. Akti legjislativ i kundërshtuar, i cili ndërpreu mandatin e tij, prekte vetëm 
kërkuesin. Ligji hungarez, në vend që të përjashtonte aksesin në gjykatë për postin ose 
kategorinë e personelit në fjalë, siguronte në mënyrë të shprehur se një drejtues gjykate 
kishte të drejtën e aksesit në gjykatë në rast të shkarkimit të tij. Për më tepër, masa e 
kundërshtuar që përfundonte mandatin e tij ishte e paparashikuar dhe e natyrës abuzive. 
Për sa i përket kushtit të dytë të testit Eskelinen, statusi ligjor i kërkuesit, shumë larg 
të qenit i pakrahasueshëm me atë të drejtuesve të tjerë të gjykatave, nuk përfshinte 
ndonjë ushtrim të veçantë të kompetencave diskrecionare të brendshme të sovranitetit 
shtetëror, në një masë që do të justifikonte përjashtimin e tij nga aksesi në gjykatë në 
lidhje me shkarkimin e tij. Edhe pse kryente disa detyra të veçanta brenda gjyqësorit 
(koordinim, udhëzim dhe mbrojtje që synonin zhvillimin e vazhdueshëm të gjyqësorit), 
nga perspektiva e ndarjes së pushteteve ai nuk kishte një “lidhje besimi dhe besnikërie” 
me Shtetin më të fortë sesa kolegët e tij. Ai ndante të njëjtën pavarësi gjyqësore me ta. 
Në seancë, kërkuesi parashtroi se gjyqtarët, ndryshe nga zyrtarët e tjerë publikë, gëzojnë 
garanci specifike për shkak të pavarësisë së kërkuar për gjyqësorin.

94.  Prandaj, sipas pikëpamjes së kërkuesit, Neni 6 § 1 ishte i zbatueshëm dhe ishte shkelur, 
pasi ai ishte privuar nga e drejta për akses në gjykatë që të shqyrtohej ndërprerja e 
parakohshme e mandatit të tij si kryetar i Gjykatës Supreme.
2. Qeveria

95.  Qeveria paraqiti një kundërshtim paraprak lidhur me zbatimin e Nenit 6 § 1 të 
Konventës. Ata pohuan se testi Eskelinen ishte menduar për rastet që nuk kishin të 
bënin me të drejtën e aksesit në gjykatë, por me zbatimin e garancive procedurale të 
parashikuara në Nenin 6 § 1. Në çdo rast, ata mendonin se dy kushtet kumulative të 
testit ishin plotësuar, duke e bërë Nenin 6 të pazbatueshëm. Së pari, në kundërshtim 
me konkluzionet e vendimit të Dhomës (§ 75 të vendimit), vetë natyra e masës së 
kundërshtuar e kishte bërë të pamundur aksesin e kërkuesit në gjykatë jo “në praktikë”, 
por “në ligj”. Do të ishte e paarsyeshme të pritej që legjislatura të miratonte një dispozitë 
që shprehimisht përjashtonte aksesin në gjykatë në lidhje me masat që haptazi dhe në 
mënyrë të padyshimtë nuk i nënshtrohen ndonjë forme të shqyrtimit gjyqësor. Për sa i 
përket kushtit të dytë, funksioni i kërkuesit në vetë natyrën e tij përfshinte ushtrimin e 
kompetencave të dhëna nga e drejta publike dhe detyra të projektuara për të mbrojtur 
interesat e përgjithshme të shtetit (Qeveria i referohet Harabin k. Sllovakisë (vendim), 
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nr.62584/00, 9 Korrik 2002, lidhur me kryetarin e Gjykatës Supreme, Serdal Apay 
k. Turqisë (vendim), nr. 3964/05, 11 Dhjetor 2007, dhe Nazsiz k. Turqisë (vendimi), 
nr. 22412/05 , 26 Maj 2009, si edhe për prokurorët publikë). Nëse për prokurorët 
publikë, Gjykata gjeti se përfshiheshin në kategorinë e nëpunësve publikë që ushtronin 
kompetenca diskrecionale të brendshme të sovranitetit shtetëror, ishte e habitshme që 
për kryetarin e Gjykatës Supreme të Hungarisë, privilegjet e të cilit rregulloheshin midis 
atyre të personave me funksione më të larta publike, Gjykata nuk kishte gjetur se binte 
në të njëjtën kategori. 96. Në seancën dëgjimore, Qeveria shtoi se kushti i dytë i testit 
Eskelinen është në thelb një ri-formulim i testit Pellegrin (Pellegrin k. Francës [GC], 
nr. 28541/95, § 66, GjEDNj-1999-VIII), sipas të cilit mosmarrëveshjet e ngritura nga 
nëpunësit publikë, detyrat e të cilëve karakterizojnë aktivitetet specifike të shërbimit 
publik, për aq sa ky i fundit vepron si përfaqësues i një autoriteti publik përgjegjës për 
mbrojtjen e interesave të përgjithshme të shtetit, bie jashtë fushëveprimit të Nenit 6 § 1 
të Konventës. Ajo më tej pohoi se asnjë e drejtë individuale e gjyqtarëve ndaj pavarësisë 
nuk mund të rrjedhë nga Neni 6.

97.  Në përfundim, sipas mendimit të Qeverisë, meqenëse Neni 6 nuk ishte i zbatueshëm në 
rastin në fjalë, nuk kishte pasur shkelje të së drejtës së kërkuesit për akses në gjykatë në 
lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij civile.

C. Parashtresat e palës së tretë ndërhyrëse

98.  Komisioni Ndërkombëtar i Juristëve vërejti se roli i veçantë dhe themelor i gjyqësorit si 
një degë e pavarur e pushtetit shtetëror, në përputhje me parimet e ndarjes së pushteteve 
dhe shtetit të së drejtës, njihet brenda Konventës, si në mënyrë të shprehur, ashtu edhe 
të nënkuptuar. Këtij roli të veçantë duhet t’i jepet peshë e rëndësishme në vlerësimin 
e çdo kufizimi të vendosur nga pushtet e tjera shtetërore mbi të drejtat e Konventës të 
zbatueshme për gjyqtarët. Për të ruajtur rolin e veçantë të gjyqësorit, Konventa duhet 
të interpretohet në një mënyrë që kufizon fushëveprimin e pushtetit ekzekutiv ose 
legjislativ, në mënyrë që të justifikojë kufizimet e vendosura në Nenin 6 në lidhje me 
të drejtat e gjyqtarëve për sa i përket mosmarrëveshjeve të punës si rezultat i interesit 
legjitim. Pushteti i ushtruar nga një gjyqtar, megjithëse në thelb i një natyre publike, 
është si strukturalisht ashtu edhe thelbësisht i dallueshëm nga ai i nëpunësve publikë 
të ekzekutivit ose legjislativit. Komisioni Ndërkombëtar i Juristëve pohoi se sipas 
kushtit të dytë të testit Eskelinen do të ishte e justifikueshme objektivisht (edhe pse 
rrallë mund të ndodhte) nëse pushteti ekzekutiv apo legjislativ do të vendoste masa 
që përjashtonin zbatimin e Nenit 6 § 1 për mosmarrëveshjet e punësimit që përfshinin 
gjyqtarët, veçanërisht në ato raste që preket pavarësia gjyqësore dhe për rrjedhojë, 
ndarja e pushteteve e sundimi i ligjit. Kjo do të përfshinte rastet që lidhen me sigurinë e 
mandatit dhe heqjen e gjyqtarëve nga detyra.

99.  Komisioni Ndërkombëtar i Juristëve iu referua standardeve ndërkombëtare në lidhje 
me sigurinë e qëndrimit së gjyqtarëve në detyrë, duke përfshirë ato standarde që kanë 
të bëjnë me garancitë procedurale në rastet e largimit (shih paragrafët 72-79, 81 dhe 
84 më lart në “Materialet ndërkombëtare dhe të Këshillit të Evropës në lidhje me 
Pavarësinë e gjyqësorit dhe palëvizshmërinë e gjyqtarëve”). Ai parashtroi se në dritën 
e këtyre parimeve, në rastet që kanë të bëjnë me punësimin e gjyqtarëve dhe sigurinë e 
mandatit të tyre duhet të ketë një prezumim veçanërisht të fortë sipas të cilit zbatohet 
Neni 6 § 1 i Konventës. Aksesi efektiv në drejtësi dhe procedurat e drejta në zgjidhjen 
e mosmarrëveshjeve për mandatin, heqjen, ose kushtet e shërbimit të gjyqtarëve janë 
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masa mbrojtëse të rëndësishme për pavarësinë e gjyqësorit. Gjatë vlerësimit të ndonjë 
justifikimi të bërë nga Shteti për përjashtimin e gjyqtarëve nga aksesi në gjykatë në 
lidhje me karrierën e tyre dhe sigurinë e mandatit duhet të merret në konsideratë interesi 
i fortë publik për të mbështetur rolin, pavarësinë dhe integritetin e gjyqësorit në një 
shoqëri demokratike dhe nën sundimin e ligjit. Edhe pse, gjyqtari mund të jetë përfituesi 
i menjëhershëm i mbrojtjes së plotë të të drejtave të tij/saj nga Neni 6, nga kjo mbrojtje 
në përfundim përfitojnë të gjithë personat që sipas Nenit 6 § 1 kanë të drejtë t’i drejtohen 
një “gjykate të pavarur dhe të paanshme”.

D. Vlerësimi i Gjykatës

1. Parimet e vendosura nga jurisprudenca e Gjykatës
100. Gjykata rithekson se që të jetë i zbatueshëm Neni 6 § 1 në aspektin e tij “civil” duhet 

të ketë një mosmarrëveshje (“kontestim”, në gjuhën frënge) mbi një “të drejtë” për të 
cilën mund të thuhet, të paktën në baza të diskutueshme, se njihet nga ligji i brendshëm, 
pavarësisht nëse kjo e drejtë është e mbrojtur apo jo sipas Konventës. Mosmarrëveshja 
duhet të jetë e vërtetë dhe serioze; ajo mund të lidhet jo vetëm me ekzistencën aktuale 
të një të drejte, por edhe me fushëveprimin e saj dhe mënyrën e ushtrimit të saj; dhe 
përfundimisht, rezultati i procedimeve duhet të jetë drejtpërsëdrejti vendimtar për të 
drejtën në fjalë, lidhjet e thjeshta ose pasojat e largëta nuk janë të mjaftueshme për 
të vënë në lëvizje Nenin 6 § 1 (shih, midis shumë autoriteteve të tjera, Boulois k. 
Luksemburgut [GC 37575/04, § 90, GjEDNj 2012, dhe Bochan k. Ukrainës (nr.2) [GC], 
nr.22251 / 08, § 42, GjEDNj 2015).

101. Neni 6 § 1 nuk garanton ndonjë përmbajtje të veçantë të të “drejtave dhe detyrimeve” 
(civile) në të drejtën materiale të Shteteve Kontraktuese: Gjykata nuk mund të krijojë 
me anë të interpretimit të Nenit 6 § 1, një të drejtë materiale e cila nuk ka bazë ligjore 
në Shtetin në fjalë (shih, për shembull, Roche k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 
32555/96, § 119, GjEDNj 2005-X, dhe Boulois, cituar më lart, § 91).

102. Për sa i përket natyrës “civile” të së drejtës, Gjykata, përpara vendimit të saj në Vilho 
Eskelinen kishte vendosur që mosmarrëveshjet e punësimit ndërmjet autoriteteve 
dhe nëpunësve publikë, detyrat e të cilave karakterizohen nga aktivitete specifike të 
shërbimit publik, për aq kohë sa ky i fundit ishte duke vepruar si mbajtës i autoritetit 
publik përgjegjës për mbrojtjen e interesave të përgjithshme të Shtetit, nuk ishin 
“civile” dhe për këtë arsye ishin përjashtuar nga fusha e Nenit 6 § 1 të Konventës 
(shih Pellegrin, cituar më lart, § 66). Duke ndjekur kriterin funksional të miratuar në 
Pellegrin, mosmarrëveshjet e punësimit që përfshinin funksione në pushtetin gjyqësor 
ishin përjashtuar nga fusha e Nenit 6 § 1, pasi, edhe pse gjyqësori nuk ishte pjesë e 
shërbimit civil të zakonshëm, ai megjithatë konsiderohej pjesë e shërbimit tipik publik 
(shih Pitkevich k. Rusisë (vendimi), nr. 47936/99, 8 Shkurt 2001, lidhur me kryetarin e 
Gjykatës Supreme, shih Harabin (vendimi), cituar më lart).

103. Duke e përkufizuar më tej fushëveprimin e konceptit “civil”, në Vilho Eskelinen Gjykata 
zhvilloi kritere të reja për aplikimin e Nenit 6 § 1 në mosmarrëveshjet e punësimit që 
kanë të bëjnë me nëpunësit civilë. Sipas këtyre kritereve duhet të plotësohen dy kushte, 
në mënyrë që Shteti i paditur përpara Gjykatës të mbështetet në statusin e kërkuesit si 
nëpunës civil për ta përjashtuar atë nga mbrojtja e ofruar nga Neni 6. Së pari, Shteti në 
ligjin e tij kombëtar duhet të ketë përjashtuar shprehimisht aksesin në gjykatë për pozitën 
ose kategorinë e personelit në fjalë. Së dyti, përjashtimi duhet të justifikohet për arsye 
objektive në interesin e Shtetit. Në mënyrë që përjashtimi të justifikohet nuk mjafton që 
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Shteti të konstatojë se nëpunësi civil ushtron funksion publik, ose duke përdorur fjalët e 
Gjykatës në çështjen Pellegrin, se ekziston “një lidhje e veçantë besimi dhe besnikërie” 
midis nëpunësit civil dhe Shtetit si punëdhënës. Gjithashtu, i përket Shtetit të tregojë se 
çështja në fjalë lidhet me ushtrimin e pushtetit shtetëror, ose se ka vënë në pikëpyetje 
lidhjen e veçantë të përmendur më lart. Kështu, në parim nuk mund të ketë justifikim 
për përjashtimin nga garancitë e Nenit 6 të mosmarrëveshjeve të zakonshme të punës, 
të tilla si ato që kanë të bëjnë me pagat, kompensimet, ose të drejta të ngjashme në bazë 
të natyrës së veçantë të marrëdhënies ndërmjet nëpunësit të caktuar civil dhe Shteti 
në fjalë. Në fakt, do të veprojë prezumimi se Neni 6 zbatohet. I përket Qeverisë së 
paditur të provojë së pari se një kërkues që i përket shërbimit civil nuk gëzon të drejtën 
e aksesit në gjykatë sipas ligjit kombëtar dhe së dyti se është i justifikuar përjashtimi 
i nëpunësve civilë nga të drejtat e garantuara nga Neni 6 (shih Vilho Eskelinen dhe të 
tjerët, përmendur më lart, § 62).

104. Ndërkohë që Gjykata deklaroi në vendimin Vilho Eskelinen se arsyetimi i saj në këtë 
çështje ishte i kufizuar vetëm për situatën e nëpunësve civilë (§ 61 i vendimit), Dhoma e 
Madhe vëren se kriteret e vendosura në atë vendim janë aplikuar nga Dhoma të ndryshme 
të Gjykatës për mosmarrëveshje që kanë të bëjnë me gjyqtarët (shih G. k. Finlandës, nr. 
33173/05, 27 Janar 2009; Oleksandr Volkov k. Ukrainës, nr. 21722/11, GjEDNj 2013; 
Di Giovanni k. Italisë, nr. 51160/06, 9 Korrik 2013; dhe TsanovaGecheva k. Bullgarisë, 
nr. 43800/12, 15 Shtator 2015), duke përfshirë edhe kryetarët e Gjykatave Supreme 
(shih Olujić k. Kroacisë, nr. 22330/05, 5 Shkurt 2009 dhe Harabin k. Sllovakisë, nr. 
58688/11, 20 Nëntor 2012). Dhoma e Madhe nuk sheh ndonjë arsye për t’u larguar 
nga kjo qasje. Edhe pse gjyqësori nuk është pjesë e shërbimit civil të zakonshëm, ai 
konsiderohet si pjesë e shërbimit publik tipik (shih Pitkevich, cituar më lart).

105. Gjykata, gjithashtu vëren se kriteret e përcaktuara në vendimin Vilho Eskelinen janë 
zbatuar për të gjitha llojet e mosmarrëveshjeve në lidhje me nëpunësit civilë dhe 
gjykatësit, duke përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me rekrutimin/emërimin (shih Juričić 
k. Kroacisë, nr. 58222/09, 26 Korrik 2011), karrierën/promovimin (shih Dzhidzheva-
Trendafilova (vendimi), nr. 12628/09, 9 Tetor 2012), transferimin (shih Ohneberg k. 
Austrisë, nr.10781/08, § 25, 18 Shtator 2012) dhe përfundimin e shërbimit (shih Olujić, 
cituar më lart, lidhur me shkarkimin disiplinor të kryetarit të Gjykatës Supreme dhe 
Nazsiz, përmendur më lart, lidhur me shkarkimin disiplinor të Prokurorit publik). Në 
G. k. Finlandës (cituar më lart, §§ 31-34), ku Qeveria pohoi se e drejta e gjyqtarit për 
të qëndruar në detyrë ishte e një natyre të veçantë dhe nuk mund të barazohej me një 
“mosmarrëveshje të zakonshme pune” brenda kuptimit të Vilho Eskelinen, Gjykata, në 
mënyrë të nënkuptuar e rrëzoi këtë argument dhe aplikoi parimet e paraqitura në Vilho 
Eskelinen. Më konkretisht, në Bayer k. Gjermanisë, nr. 8453/04, § 38, 16 Korrik 2009, 
lidhur me largimin nga detyra të Përmbaruesit publik si rezultat i procedurave disiplinore, 
Gjykata konstatoi se mosmarrëveshjet lidhur me “pagat, kompensimet, apo të drejtat e 
ngjashme” ishin asgjë më shumë se disa shembuj jo ezaurues të “mosmarrëveshjeve të 
zakonshme të punës”, për të cilat Neni 6 duhet të zbatohet në parim, sipas kritereve të 
Eskelinen. Në Olujić, përmendur më lart, § 34, Gjykata deklaroi se vendimi Eskelinen, 
i cili kishte për qëllim të evidentonte se ekzistonte një prezumim i aplikimit të Nenit 6, 
përfshinte gjithashtu edhe rastet e shkarkimit.

106. Gjykata thekson më tej se në kundërshtim me atë që sugjeroi Qeveria lidhur me 
aplikimin e Nenit 6 § 1, kriteret Eskelinen janë relevante për rastet që kanë të bëjnë 
me të drejtën e aksesit në gjykatë (shih, për shembull, Nedelcho Popov k. Bullgarisë, 
nr. 61360/00, 22 Nëntor 2007 dhe Suküt k. Turqisë (vendim), nr. 59773/00, 11 Shtator 
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2007), po aq sa edhe për rastet që kanë të bëjnë me garancitë e tjera të përfshira në këtë 
dispozitë (si për shembull, në Vilho Eskelinen dhe të tjerët, përmendur më lart, e cila 
ka të bëjë me të drejtën për t’u dëgjuar dhe të drejtën për një vendim brenda një kohe 
të arsyeshme). Dhoma e Madhe, kur vendos për aplikimin e Nenit 6 § 1 në dritën e 
kritereve të lartpërmendura nuk sheh asnjë arsye për të bërë dallimin midis garancive 
të ndryshme.
2. Aplikimi i parimeve të mësipërme në çështjen konkrete
(a) Aplikimi i Nenit 6 të Konventës
(i) Ekzistenca e një të drejte

107. Gjykata vëren se më 22 Qershor 2009 kërkuesi u zgjodh kryetar i Gjykatës Supreme për 
një periudhë gjashtë vjeçare me Vendimin Parlamentar nr. 55/2009, në pajtim me Nenin 
48 (1) të Kushtetutës së vitit 1949. Parashikimet që rregullojnë mandatin e kryetarit 
të Gjykatës Supreme nuk ishin të përfshira në Kushtetutën e vitit 1949, por u futën 
me Aktin LXVI të vitit 1997 mbi “Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave” (shih 
paragrafët 40-43 lart), gjatë afatit të vlefshmërisë së saj deri më 31 Dhjetor 2011. Neni 
62 i këtij Akti e ka renditur kryetarin e Gjykatës në mesin e të ashtuquajturve “drejtues 
të gjykatave”, përkatësisht gjyqtarë përgjegjës për menaxhimin dhe administrimin e 
gjykatave. Pas zgjedhjes së kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme, në bazë të Nenit 
48(1) të Kushtetutës së vitit 1949, ai u bë “drejtues i gjykatës”. Sipas Nenit 69 të 
Aktit LXVI, drejtuesit e gjykatave janë emëruar për gjashtë vjet dhe kjo sillte pasojë 
të padiskutueshme faktin se mandati i kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme në 
parim ka qenë gjashtë vjet (nga 22 Qershori 2009 deri më 22 Qershor 2015). Neni 73 i 
Aktit përmbante një listë të plotë arsyesh për ndërprerjen e mandateve të drejtuesve të 
gjykatave (marrëveshja e përbashkët, dorëheqja, shkarkimi, përfundimi i kohëzgjatjes 
së mandatit dhe ndërprerja e funksionit gjyqësor të personit). Sikurse parashikohet në 
këtë dispozitë, përveçse nëse një mandat ndërpritet kur i përfundon kohëzgjatja ose 
kur ndërpritet funksioni gjyqësor i personit (paragrafët (d) dhe (e)), baza e vetme e 
lejueshme ishte marrëveshja e përbashkët, dorëheqja, ose shkarkimi (paragrafët (a) deri 
(c)). Për më tepër, në lidhje me këtë të fundit, në bazë të Nenit 74/A (1), arsyeja e 
vetme për të cilën mund të shkarkohej personi ishte paaftësia e tij për të kryer detyrat 
menaxhuese dhe në këtë rast i padituri kishte të drejtë të kërkonte shqyrtim gjyqësor të 
shkarkimit të tij përpara Tribunalit të Shërbimit (shih paragrafin 43 më lart). Kështu, 
nga parashikimet e dispozitave të sipërpërmendura rrjedh se ekzistonte e drejta për një 
zyrtar të ushtronte mandatin e tij deri në kohën e përfundimit të tij, ose deri sa funksioni 
i tij gjyqësor të ndërpritej. Kjo dëshmohet më tej edhe nga fakti se nëse detyra duhet të 
ndërpritet në një fazë më të hershme kundër pëlqimit të atij personi, përkatësisht me anë 
të shkarkimit, ai ose ajo legjitimoheshin të kërkonin shqyrtimin gjyqësor të atij vendimi 
(shih, mutatis mutandis, Zander k. Suedisë, 25 Nëntor 1993, § 24, Seria A, nr. 279 B).

108. Për më tepër, mbrojtja e së drejtës së kërkuesit për të ushtruar të plotë mandatin e tij 
si kryetar i Gjykatës Supreme mbështetej edhe nga parimet kushtetuese në lidhje me 
pavarësinë e gjyqësorit dhe palëvizshmërinë e gjyqtarëve. Neni 48(3) i Kushtetutës së 
vitit 1949 përcaktoi se gjyqtarët mund të largoheshin nga detyra vetëm në bazë dhe 
sipas procedurave të përcaktuara me ligj. Neni 50(3) i Kushtetutës garanton pavarësinë 
e gjyqtarëve (shih paragrafin 38 më lart).

109. Prandaj, në dritën e kornizës legjislative vendase në fuqi në kohën e zgjedhjes së kërkuesit 
dhe gjatë mandatit të tij, Gjykata vlerëson se kërkuesi padyshim mund të pretendonte se 
në bazë të ligjit hungarez gëzonte të drejtën e mbrojtjes ndaj heqjes nga detyra si kryetar 
i Gjykatës Supreme gjatë asaj periudhe. Lidhur me këtë, me rëndësi paraqitet fakti se 
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Gjykata Kushtetuese nuk e rrëzoi për mungesë të bazës ligjore, ankesën kushtetuese të 
ish-nënkryetarit të Gjykatës Supreme kundër ndërprerjes së parakohshme të mandatit 
të tij (shih paragrafin 55 më lart). Përpara refuzimit të ankesës, Gjykata Kushtetuese e 
shqyrtoi atë në themel dhe duke bërë kështu, ajo vendosi mbi mosmarrëveshjen për të 
drejtën ekuivalente të ish-nënkryetarit për të ushtruar të plotë mandatin e tij.

110. Së fundi, Gjykata merr në konsideratë faktin se mandati i kërkuesit u ndërpre ex lege, 
si rezultat i aplikimit të ligjit të ri, të hyrë në fuqi më 1 Janar 2012 (Neni 185 i Aktit 
CLXI të vitit 2011, mbi “Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave” dhe Neni 11 i 
Dispozitave Kalimtare të Ligjit Themeltar), sipas Ligjit të ri Themeltar, individëve nuk 
mund t’u hiqet në mënyrë prapavepruese e drejta për të mbrojtur të drejtat e tyre, në bazë 
të rregullave në fuqi në kohën e zgjedhjes së tij. Sikurse u përmend më lart, këto rregulla 
përcaktuan qartë një mandat të kryetarit prej gjashtë vjetësh dhe arsyet specifike sipas 
të cilave mandati përfundonte. Meqenëse ishte ligji i ri që i linte mënjanë rregullimet 
e mëparshme, po ai përbënte edhe objektin e “mosmarrëveshjes”, në lidhje me të cilën 
ishte i diskutueshëm fakti nëse do të aplikoheshin garancitë e Nenit 6 § 1 mbi gjykimin 
e drejtë. Në rrethanat e çështjes në fjalë, pyetja nëse një e drejtë ekziston sipas ligjit të 
brendshëm, për rrjedhojë nuk mund të marrë përgjigje në bazë të legjislacionit të ri.

111. Në dritën e sa më sipër, Gjykata vlerëson se në çështjen në fjalë ka pasur një 
mosmarrëveshje reale dhe serioze mbi një “të drejtë” që kërkuesi mund ta pretendonte në 
baza të diskutueshme sipas ligjit të brendshëm (shih, mutatis mutandis, Vilho Eskelinen 
dhe të tjerët, cituar më lart, § 41 dhe Savino dhe të tjerët k. Italisë, nr. 17214/05, 20329/05 
dhe 42113/04, §§ 68-69, 28 Prill 2009).
(ii) Natyra “civile” e së drejtës: testi Eskelinen

112. Gjykata tani duhet të përcaktojë nëse “e drejta” e pretenduar nga kërkuesi ishte “civile” 
brenda kuptimit autonom të Nenit 6 § 1, në dritën e kritereve të themeluara në vendimin 
Vilho Eskelinen.

113. Për sa i përket kushtit të parë të testit Eskelinen, domethënë nëse ligji kombëtar 
“përjashton shprehimisht” aksesin në gjykatë për funksionin ose kategorinë e personelit 
në fjalë, Gjykata vëren se në disa raste të pakta në të cilat ka gjetur se kushti ishte 
përmbushur, përjashtimi nga aksesi në gjykatë për funksionin në fjalë ishte i qartë dhe 
“i shprehur”. Për shembull, në Suküt, përmendur më lart, lidhur me daljen në pension 
të parakohshëm të një oficeri të ushtrisë për arsye disiplinore, ligji kushtetues turk 
përcaktonte qartë se vendimet e Këshillit të Lartë Ushtarak nuk ishin subjekt i shqyrtimit 
gjyqësor. E njëjta gjë vlen edhe për vendimet e Këshillit Suprem të Gjyqtarëve dhe 
Prokurorëve publikë (shih Serdal Apay dhe Nazsiz, të dy përmendur më lart, lidhur me 
emërimin dhe shkarkimin disiplinor të Prokurorëve publikë, shih gjithashtu Özpınar k. 
Turqisë, nr.20999/04, § 30, 19 Tetor 2010, lidhur me largimin nga detyra të gjyqtarit për 
arsye disiplinore). Në Nedeltcho Popov, cituar më sipër, një dispozitë e Kodit bullgar 
të Punës parashikonte qartë se gjykatat vendase nuk kishin juridiksion për të shqyrtuar 
mosmarrëveshjet lidhur me shkarkimet nga postet e caktuara në Këshillin e Ministrave, 
duke përfshirë postin e mbajtur nga kërkuesi (këshilltar kryesor). Edhe pse ky kufizim 
më vonë u deklarua antikushtetues (pa efekt prapaveprues), Gjykata theksoi se sipas 
ligjit kombëtar, “në momentin e shkarkimit të kërkuesit”, ai nuk kishte të drejtën e 
aksesit në gjykatë kundër vendimit të padrejtë të shkarkimit (shih Nedeltcho Popov, 
cituar më lart, § 38).

114. Gjykata vlerëson se çështja aktuale duhet të dallohet nga ato të lartpërmendura, pasi 
kërkuesi si kryetar i zyrës në fjalë, në periudhën përpara  fillimit të mosmarrëveshjes, 
nuk ishte “shprehimisht” i përjashtuar nga e drejta e aksesit në gjykatë. Përkundrazi, ligji 
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vendas parashikonte shprehimisht të drejtën për t’iu drejtuar gjykatës në ato rrethana të 
kufizuara në të cilat shkarkimi i një drejtuesi gjyqësor ishte i lejueshëm: drejtuesi i 
shkarkuar i gjykatës kishte realisht të drejtë të kundërshtonte shkarkimin e tij përpara 
Tribunalit të Shërbimit (shih paragrafin 43 lart). Në këtë aspekt, sipas legjislacionit të 
brendshëm, kërkuesi kishte në dispozicion shqyrtimin gjyqësor të shkarkimit të tij, kjo 
në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe të Këshillit të Evropës mbi pavarësinë e 
gjyqësorit dhe garancitë procedurale të zbatueshme në rastet e largimit të gjyqtarëve (shih, 
veçanërisht pikën 20 të Parimeve Themelore të OKB-së mbi Pavarësinë e Gjyqësorit 
në paragrafin 72 më lart, Komentin e përgjithshëm nr. 32 të Komitetit të Kombeve të 
Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në paragrafin 73 më lart, jurisprudencën përkatëse të 
Komitetit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në paragrafët 74- 76 më lart, 
paragrafi 1.3, 5.1 dhe 7.2 të Kartës Evropiane për Statusin e Gjyqtarëve në paragrafin 77 
më lart, paragrafët 59-60 të Opinionit nr.1 (2001) të Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve 
Evropianë për standardet në lidhje me pavarësinë e Gjyqësorit dhe palëvizshmërinë e 
gjyqtarëve në paragrafin 79 më lart, paragrafi 6 i Magna Carta të Gjyqtarëve të CCJE 
në paragrafin 81 më lart dhe jurisprudencën e Gjykatës Ndër-Amerikane të të Drejtave 
të Njeriut në paragrafin 84 më lart).

115. Sidoqoftë, aksesi i kërkuesit në gjykatë u pengua nga fakti se masa e kundërshtuar, 
përkatësisht ndërprerja e parakohshme e mandatit të tij si kryetar i Gjykatës Supreme, 
ishte përfshirë në dispozitat kalimtare të Ligjit për Organizimin dhe Administrimin 
e Gjykatave, i cili hyri në fuqi më 1 Janar 2012. Kjo e pengoi atë të kundërshtonte 
masën përpara Tribunalit të Shërbimit, kundërshtim të cilin do ta kishte bërë në rast 
shkarkimi në bazë të kuadrit ligjor ekzistues (shih paragrafin 43 më lart). Për më tepër, 
ndryshe nga nënkryetari i Gjykatës Supreme, mandati i të cilit gjithashtu u ndërpre 
për shkak të ligjit, nëpërmjet dispozitave kalimtare të Ligjit për Organizimin dhe 
Administrimin e Gjykatave, ndërprerja e mandatit të kërkuesit ishte e parashikuar edhe 
në Dispozitat Kalimtare të Ligji Themeltar, i cili gjithashtu hyri në fuqi më 1 Janar 
2012 (shih paragrafin 49 më lart). Në këto rrethana të veçanta, kërkuesi, ndryshe nga 
ish-nënkryetari i Gjykatës Supreme (shih paragrafin 55 më lart), nuk paraqiti ankim 
kushtetues në Gjykatën Kushtetuese kundër dispozitës ligjore që i jepte fund mandatit 
të tij.

116. Në dritën e konsideratave të mësipërme, Gjykata është e mendimit se në rrethanat specifike 
të çështjes në fjalë duhet të përcaktojë nëse kërkuesi, në bazë të ligjit të brendshëm 
ishte përjashtuar nga aksesi në gjykatë përpara apo në kohën kur masa e kundërshtuar 
u miratua. Të interpretosh të kundërtën do të thotë se vetë masa e kundërshtuar, e cila 
përbënte ndërhyrjen e pretenduar në të drejtën e kërkuesit, në të njëjtën kohë mund të 
jetë baza ligjore për përjashtimin e ankesës së kërkuesit në lidhje me aksesin në gjykatë. 
Kjo do t’i hapte rrugën abuzimeve, duke u lejuar Shteteve Kontraktuese që të pengojnë 
aksesin në gjykatë në lidhje me masat individuale që prekin nëpunësit e tyre publikë, 
duke thjesht i përfshirë ato masa në një dispozitë ligjore ad hoc që nuk është subjekt i 
shqyrtimit gjyqësor.

117. Në fakt, Gjykata dëshiron të theksojë se në mënyrë që legjislacioni kombëtar që 
përjashton aksesin në gjykatë të ketë efekt sipas Nenit 6 § 1 në ndonjë rast të veçantë, 
duhet të jetë në përputhje me sundimin e ligjit. Ky koncept që përmendet shprehimisht 
në Preambulën e Konventës dhe është i pranishëm në të gjitha Nenet e Konventës, 
kërkon inter alia që çdo ndërhyrje duhet të bazohet në parim në një instrument me 
aplikim të përgjithshëm (shih, mutatis mutandis, Vistiņš dhe Perepjolkins k. Letonisë 
[GC], nr. 71243/01, § 99, 25 Tetor 2012, shih gjithashtu mutatis mutandis, në lidhje me 
ndërhyrjet legjislative dhe sundimin e ligjit Stran Greek Refineries dhe Stratis Andreadis 
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k. Greqisë, 9 Dhjetor 1994 , §§ 47-50, Seria A, nr. 301-B). Gjithashtu, Komisioni i 
Venecias në lidhje me rastin e kërkuesit ka deklaruar se ligjet që drejtohen kundër një 
personi të caktuar janë në kundërshtim me sundimin e ligjit (shih paragrafin 59 më lart).

118. Në dritën e sa më sipër, nuk mund të konkludohet se ligji kombëtar “përjashton 
shprehimisht aksesin në gjykatë” për një ankesë të bazuar në pretendimin e ndërprerjes 
së paligjshme të mandatit të kërkuesit. Prandaj, kushti i parë i testit Eskelinen nuk është 
përmbushur dhe Neni 6 aplikohet në aspektin e tij civil. Duke pasur parasysh se për 
mosaplikimin e Nenit 6 duhet të përmbushen të dy kushtet, Gjykata vlerëson se nuk 
është e nevojshme të shqyrtojë nëse është përmbushur kushti i dytë i testit Eskelinen 
(shih, për shembull, Karaduman dhe Tandoğan k. Turqisë, nr.41296/04 dhe 41298/04, 
§ 9, 3 Qershor 2008).

119. Nga kjo rrjedh se kundërshtimi paraprak i Qeverisë lidhur me aplikimin e Nenit 6 § 1 të 
Konventës duhet të rrëzohet.
(b) Pajtueshmëria me Nenin 6 § 1 të Konventës

120. Gjykata rithekson që e drejta e aksesit në gjykatë, përkatësisht e drejta për të iniciuar 
procedurën në gjykata për çështjet civile, përbën një element të natyrshëm të të drejtave 
të përcaktuar nga Neni 6 § 1 i Konventës, i cili parashikon si garanci ato në lidhje me 
organizimin dhe përbërjen e gjykatës, si edhe ato në lidhje me zhvillimin e procedurave. 
E tëra formon të drejtën për një gjykim të drejtë, të siguruar nga Neni 6 § 1 (shih Golder 
k. Mbretërisë së Bashkuar, 21 Shkurt 1975, § 36, Seria A nr. 18). Megjithatë, e drejta e 
aksesit në gjykatë nuk është absolute dhe mund të jetë subjekt i kufizimeve të cilat nuk 
pengojnë ose zvogëlojnë aksesin që i garantohet individit, në një mënyrë të tillë ose në 
një masë të tillë që vetë thelbi i së drejtës të dëmtohet. Për më tepër, një kufizim nuk 
do të jetë në përputhje me Nenin 6 § 1 nëse nuk ndjek një qëllim legjitim dhe nëse nuk 
ekziston një raport i arsyeshëm proporcionaliteti midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit 
që kërkohet të arrihet (shih Markovic dhe të tjerët k. Italisë [GC], nr. 1398/03, § 99, 
GjEDNj 2006-XIV, dhe Stanev k. Bullgarisë [GC], nr. 36760/06, § 230, GjEDNj 2012).

121. Në çështjen konkrete, ndërprerja e parakohshme e mandatit të kërkuesit si kryetar i 
Gjykatës Supreme nuk ishte shqyrtuar, as nuk ishte e hapur ndaj shqyrtimeve nga një 
gjykatë e zakonshme ose nga një organ tjetër që ushtronte kompetenca gjyqësore. Kjo 
mungesë e shqyrtimit gjyqësor ishte rezultat i një legjislacioni, përputhshmëria e të cilit 
me kërkesat e sundimit të ligjit është e dyshimtë (shih paragrafin 117 më lart). Edhe 
pse gjetjet e mësipërme në lidhje aplikimin e Konventës nuk paragjykojnë çështjen 
e përputhshmërisë (shih Vilho Eskelinen, § 64 dhe Tsanova-Gecheva, përmendur 
më lart, § 87), Gjykata nuk mund të mos theksojë rëndësinë në rritje që po i japin 
drejtësisë procedurale Instrumentet ndërkombëtare dhe ato të Këshillit të Evropës, 
si dhe jurisprudenca e gjykatave ndërkombëtare dhe praktika e organizmave të tjerë 
ndërkombëtarë, në rastet që përfshijnë largimin ose shkarkimin e gjyqtarëve, duke 
përfshirë ndërhyrjen e një autoriteti të pavarur nga pushteti ekzekutiv dhe legjislativ në 
lidhje me çdo vendim që ndikon në ndërprerjen e detyrës së gjyqtarit (shih paragrafët 
72-77, 79, 81 dhe 84 më lart). Duke pasur parasysh këtë, Gjykata vlerëson se shteti i 
paditur ka dëmtuar thelbin e së drejtës së kërkuesit për akses në gjykatë.

122. Rrjedhimisht, ka pasur shkelje të së drejtës së kërkuesit për akses në gjykatë, sikurse 
garantohet nga Neni 6 § 1 i Konventës.

II. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 10 TË KONVENTËS

123. Kërkuesi u ankua se mandati i tij si kryetar i Gjykatës Supreme ishte ndërprerë si rezultat 
i pikëpamjeve që ai kishte shprehur publikisht në cilësinë e tij si kryetar i Gjykatës 



1141

Supreme dhe Këshillit Kombëtar të Drejtësisë, lidhur me reformat legjislative që prekin 
gjyqësorin. Ai pretendoi se kishte pasur një shkelje të Nenit 10 të Konventës, i cili, për 
aq sa është relevante parashikon:
 “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...

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, 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.”

A. Vendimi i Dhomës

124. Në vendimin e saj, Dhoma vlerësoi se faktet e çështjes dhe rendi i ngjarjeve treguan se 
ndërprerja e parakohshme e mandatit të kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme nuk 
ishte rezultat i ristrukturimit të institucionit Suprem gjyqësor, sikurse kishte parashtruar 
Qeveria, por pasojë e pikëpamjeve dhe kritikave që ai kishte shprehur publikisht në 
cilësinë e tij si profesionist. Propozimet për të ndërprerë mandatin e tij dhe kriteret 
e reja të pranueshmërisë për postin e kryetarit të Kúria ishin paraqitur në Parlament 
pasi kërkuesi kishte shprehur publikisht pikëpamjet e tij mbi një numër reformash 
legjislative dhe ishin miratuar brenda një kohe shumë të shkurtër (shih paragrafin 94 të 
vendimit të Dhomës). Fakti që funksionet e kryetarit të Këshillit Kombëtar të Drejtësisë 
ishin ndarë nga ato të kryetarit të Kúria së re nuk ishte i mjaftueshëm për të konkluduar 
se funksionet për të cilat ishte zgjedhur kërkuesi kishin pushuar së ekzistuari pas hyrjes 
në fuqi të Ligjit Themeltar. Ndërprerja e parakohshme e mandatit të tij përbënte një 
ndërhyrje në ushtrimin e së drejtës për lirinë e shprehjes (shih paragrafin 97 të vendimit).

125. Dhoma vlerësoi se ndërhyrja nuk ishte “e nevojshme në një shoqëri demokratike” 
(shih paragrafin 98 të vendimit). Mendimi i kundërshtuar i kërkuesit kishte të bënte 
me katër reforma legjislative që preknin gjyqësorin. Çështjet që kanë të bëjnë me 
funksionimin e sistemit të drejtësisë përbëjnë çështje me interes publik, debati për të 
cilat gëzon mbrojtjen e Nenit 10 të Konventës. Nuk ishte vetëm e drejta e kërkuesit, por 
edhe detyra e tij si kryetar i Këshillit Kombëtar të Drejtësisë të shprehte mendimin mbi 
reformat legjislative që ndikonin në sistemin gjyqësor. Për sa i përket proporcionalitetit 
të ndërhyrjes, mandati i kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme ishte ndërprerë tre vjet 
e gjysmë përpara përfundimit të afatit të caktuar sipas legjislacionit në fuqi në kohën 
e zgjedhjes së tij. Dhoma përsëriti se frika e sanksionit kishte një “efekt frenues” në 
ushtrimin e lirisë së shprehjes dhe në veçanti rrezikonte të dekurajonte gjyqtarët të 
bënin vërejtje kritike rreth institucioneve apo politikave publike (shih paragrafin 101 të 
vendimit). Përveç kësaj, masa e kundërshtuar nuk i ishte nënshtruar shqyrtimit efektiv 
gjyqësor nga gjykatat vendase. Prandaj, Dhoma vendosi që ndërhyrja në të drejtën e 
kërkuesit për lirinë e shprehjes nuk ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike (shih 
paragrafin 103 të vendimit).
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B. Parashtrimet e palëve

1. Kërkuesi
126. Ankuesi kërkoi që Dhoma e Madhe të konfirmonte vendimin e Dhomës për sa i përket 

Nenit 10. Ka pasur një perceptim unanim në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar se 
ka ekzistuar një lidhje shkakësore midis shprehjes së mendimit të tij mbi reformat 
legjislative në fjalë dhe masave legjislative që sollën largimin e tij të parakohshëm. 
Zinxhiri i ngjarjeve dhe vlera shumë e rëndësishme e provave të paraqitura prej tij, të 
gjitha mbështetën këtë lidhje shkakësore. Intervistat e dhëna nga dy anëtarët e shumicës 
parlamentare dhe garancitë e Qeverisë në Komisionin e Venecias, të gjitha u paraqitën 
përpara datës 3 Nëntor 2011, pra përpara fjalimit të kërkuesit në Parlament, pas të cilit 
u bënë propozimet për të ndërprerë mandatin e tij dhe për të hequr kompensimet që 
përfitoheshin pas përfundimit të detyrës. Lidhja e pretenduar midis ndryshimeve që 
preknin Gjykatën Supreme nga njëra anë dhe ndërprerja e mandatit të tij nga ana tjetër 
ishte krijuar nga Qeveria thjesht si pretekst. Në këtë drejtim, kërkuesi theksoi se asnjë 
nga propozimet për ndërprerjen e mandatit të tij nuk u mbështet nga një memorandum 
shpjegues që e arsyetonte masën në fjalë me ndryshime thelbësore në funksionet dhe 
detyrat e institucionit Suprem të gjyqësorit. Ata iu referuan vetëm hyrjes në fuqi të 
Ligjit të ri Themeltar, i cili vështirë se mund të shihet si një arsye e mjaftueshme dhe e 
pranueshme në rrethanat e rastit. Në çdo rast, funksionet e Kúria së re dhe roli i kryetarit 
të saj mbetën në thelb të njëjta. Fakti që iu hoqën detyrat menaxhuese të lidhura me 
postin e kryetarit të Këshillit Kombëtar të Drejtësisë, të cilat ishin aksesore me atë të 
kryetarit të Gjykatës Supreme, nuk e cenuan në asnjë mënyrë vlefshmërinë e zgjedhjes 
së tij si kryetar i trupës Supreme gjyqësore.

127. Detyrat e reja të Kúria (të tilla si rishikimi i ligjshmërisë së rregulloreve të qeverisjes 
vendore) nuk e kishin ndryshuar në mënyrë domethënëse natyrën e institucionit ose rolin 
e kryetarit të saj. Një ndryshim i tillë nuk mund të justifikonte në vetvete përfundimin 
e një mandati me afat të caktuar të cilitdo kryetar të gjykatës. Megjithatë, edhe në qoftë 
se funksioni i Gjykatës Supreme do të kishte ndryshuar, masat kalimtare duhet t’i kishin 
siguruar atij mundësinë ta ushtronte të plotë mandatin e tij (ai referoi në këtë pikë në 
vendimin e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian, të 8 Prillit 2014 mbi heqjen 
e parakohshme të ish-mbikëqyrësit hungarez të mbrojtjes së të dhënave, shih paragrafin 
70 më lart, i cili duhet të zbatohet a fortiori për një kryetar të Gjykatës Supreme). Ai 
theksoi se në një shoqëri demokratike të qeverisur nga sundimi i ligjit nuk mund të lejohet 
asnjë rishqyrtim, qoftë nga legjislativi apo ekzekutivi, në lidhje me përshtatshmërinë e 
ndonjë funksionari të zgjedhur të gjyqësorit përpara përfundimit të afatit të mandatit (pa 
paragjykuar arsyet për shkarkim ose revokim të parashikuara ligjërisht).

Për më tepër, qëllimi i vetëm i futjes së kriterit të ri të pranueshmërisë (pesë 
vjet shërbimi në gjyqësor) ishte që të arsyetonte largimin e tij, edhe pse në mënyrë 
prapavepruese. Për të mbështetur versionin e tij të ngjarjeve, kërkuesi iu referua disa 
deklaratave në shtypin hungarez dhe ndërkombëtar, si dhe raporteve nga institucionet 
ndërkombëtare (sidomos Komisionit të Venecias).

128. Kërkuesi ftoi Dhomën e Madhe të konfirmojë qasjen e Dhomës dhe të vlerësojë faktet 
dhe rendin e ngjarjeve “në tërësinë e tyre”. Ai iu referua jurisprudencës së Gjykatës 
lidhur me vlerësimin e provave, sipas të cilës provat mund të krijohen si rezultat i 
bashkekzistencës së përfundimeve mjaft të forta, të qarta dhe në harmoni me njëra-
tjetrën. Duke pasur parasysh provat prima facie të siguruara nga kërkuesi dhe faktin 
se arsyet për heqjen e tij njihen ekskluzivisht vetëm nga Qeveria, barra e provës duhet 
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të kalojë te Qeveria. Kërkuesi ishte i bindur se ai jo vetëm që provoi se shpjegimi ex 
post i Qeverisë nuk ishte as i kënaqshëm dhe as bindës, por gjithashtu provoi përtej çdo 
dyshimi të arsyeshëm edhe ekzistencën e një ndërhyrjeje serioze në lirinë e shprehjes 
së tij me një numër të mjaftueshëm përfundimesh të forta, të qarta dhe në harmoni me 
njëra-tjetrën

129. Kërkuesi argumentoi në vijim se një ndërhyrje e tillë nuk ishte “e përcaktuar me ligj”, 
pasi dispozitat ligjore të kundërshtuara ishin arbitrare, abuzive, prapavepruese dhe të 
papajtueshme me parimin e sundimit të ligjit. Gjithashtu ishte e vështirë të konceptohej 
se mund të ishte ndjekur ndonjë “qëllim legjitim” në vendosjen e një kufizimi ndëshkues 
për përmbushjen e duhur të detyrave ligjore që kishin të bënin me një zyrtar shtetëror 
siç ishte kërkuesi, detyra e të cilit si drejtues i gjyqësorit ishte të jepte një opinion mbi 
reformat legjislative në fjalë.

130. Së fundi, kërkuesi mendonte se ndërhyrja nuk ishte “e nevojshme në një shoqëri 
demokratike”. Shprehja e pikëpamjeve të tij kishte pasur si qëllim mbrojtjen e elementeve 
thelbësore të sundimit të ligjit, pavarësinë dhe funksionimin e duhur të gjyqësorit, të cilat 
ishin çështje me interes publik. Masat shtetërore që vepruan kundër një aktiviteti të tillë, 
kurrë nuk mund të konsideroheshin si të domosdoshme në një shoqëri demokratike. Në 
përgjigje të kritikave të tij, atij nuk iu hoq jo vetëm e drejta e ushtrimit të profesionit, 
por në mënyrë prapavepruese dhe pa pasur të drejtën e shqyrtimit gjyqësor, edhe të 
gjitha përfitimet dhe kompensimet që përfitonte si kryetar në largim. Ai pretendoi se 
ndërhyrja e kundërshtuar jo vetëm që shkeli lirinë e shprehjes, por në një këndvështrim 
më të gjerë, përmes shkeljes së sigurisë së mandatit dhe efektit frenues që këto ngjarje 
ushtruan mbi gjyqtarë të tjerë, ajo kishte komprometuar gjithashtu edhe pavarësinë e 
gjyqësorit.
2. Qeveria

131. Qeveria mendonte se kjo pjesë e aplikimit ishte qartazi e pabazuar. Nuk kishte pasur 
ndërhyrje në lirinë e shprehjes së kërkuesit, pasi përfundimi i mandatit të tij si kryetar i 
Gjykatës Supreme nuk kishte lidhje me mendimet e shprehura prej tij. Fakti që shprehja 
publike e mendimeve të tij ishte bërë përpara datës së përfundimit të mandatit të tij nuk 
ishte e mjaftueshme për të provuar se kishte një marrëdhënie shkakësore midis tyre. 
Mandati i kërkuesit ishte ndërprerë për shkak të ndryshimeve rrënjësore në funksionet 
e institucionit Suprem gjyqësor në Hungari. Funksioni për të cilin ai ishte zgjedhur 
(duke përfshirë një përzierje të funksioneve administrative dhe gjyqësore) kishte 
pushuar së ekzistuari me hyrjen në fuqi të Ligjit të ri Themeltar të Hungarisë. Detyrat 
e tij kishin qenë kryesisht të lidhura me funksionet e kryetarit të Këshillit Kombëtar të 
Drejtësisë, i cili ishte ndarë nga funksionet e kryetarit të Kúria. Veç kësaj, funksionet 
dhe kompetencat e vetë Kúria u ndryshuan dhe u zgjeruan (i është dhënë një detyrë e re 
për të mbikëqyrur ligjshmërinë e rregulloreve të qeverisjes vendore, si dhe detyra të reja 
në sigurimin e unifikimit të jurisprudencës). Duke u mbështetur në vendimin e Gjykatës 
Kushtetuese të datës 19 Mars 2013 lidhur me ndërprerjen e mandatit të ish-nënkryetarit 
të Gjykatës Supreme (shih paragrafin 55 më lart), Qeveria vuri në dukje se ndryshimet 
kryesore në funksionet e kryetarit të Kúria krahasuar me kryetarin e Gjykatës Supreme, 
justifikonin rishqyrtimin e përshtatshmërisë së kërkuesit për postin e kreut administrativ 
të Kúria, duke pasur parasysh ekspertizën e tij profesionale dhe karrierën e mëparshme 
profesionale.

132. Gjithashtu, Qeveria pretendoi se kriteri i ri për zgjedhjen e kryetarit të Kúria (pesë 
vjet shërbimi gjyqësor në Hungari) ishte futur për të garantuar që të ndikonte vetë 
sistemi gjyqësor në përzgjedhjen e kandidatëve për atë post, me qëllim de-politizimin 
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e procesit përzgjedhës dhe rritjen e pavarësisë së gjyqësorit. Në seancën dëgjimore, ajo 
parashtroi se nga pikëpamja e pavarësisë së gjyqësorit, sistemi gjyqësor i një gjykate 
ndërkombëtare nuk mund të barazohet me sistemin gjyqësor kombëtar.

133. Për sa i përket rendit të ngjarjeve (shih § 96 të vendimit të Dhomës), Qeveria theksoi 
se intervistat e përmendura ishin dhënë pasi kërkuesi kishte shprehur publikisht 
pikëpamjet e tij mbi reformat legjislative në fjalë. Në të njëjtën kohë, këto intervista 
janë dhënë përpara dorëzimit në Parlament të versionit përfundimtar të projekt-ligjit 
mbi “Ndryshimet organizative të sistemit gjyqësor”, në të cilin rregulloheshin në detaje 
funksionet e reja të Kúria.

134. Për sa i përket mungesës së shqyrtimit gjyqësor, Qeveria parashtroi se përfshirja e një 
kërkese të tillë në Nenin 10 ishte në kundërshtim me formulimin e Nenit 6 § 1 dhe 
jurisprudencën e Gjykatës për mosmarrëveshjet në lidhje me zyrtarët publikë. Në pajtim 
me parimin e subsidiaritetit dhe doktrinën e marzhit të vlerësimit, Qeveria mendonte se 
i përkiste legjislativit kombëtar të vendoste se cilat kritere konsideronte të përshtatshme 
për postin gjyqësor më të lartë në Hungari dhe asnjë dispozitë e Konventës nuk mund të 
interpretohet sikur ky vendim duhet t’i nënshtrohet shqyrtimit gjyqësor.

135. Nëse Gjykata konstaton se ka pasur ndërhyrje në të drejtën e kërkuesit për lirinë e 
shprehjes, Qeveria vlerëson se masa e kundërshtuar ishte e nevojshme në një shoqëri 
demokratike për ruajtjen e autoritetit dhe paanshmërisë së gjyqësorit në kuptim të Nenit 
10 § 2. Duke pasur parasysh rrethanat e zgjedhjes së kërkuesit dhe faktin se funksionet 
e tij ishin më shumë të një natyre administrative/menaxhuese sesa juridike, heqja e 
kërkuesit nga detyra duhet të vlerësohet në dritën e parashikimeve që rregullojnë heqjen 
e të emëruarve politikë në vend të atyre që rregullojnë heqjen e gjyqtarëve. Kur bëhet 
fjalë për zgjedhjen e kandidatit më të përshtatshëm për pozicionin drejtues të një njësie 
me funksione të ri përkufizuara, nga çdo punëdhënës merren në konsideratë pikëpamjet 
e kandidatit lidhur me njësinë e sapo reformuar. Për më tepër, masa ishte proporcionale 
dhe nuk mund të kishte efekt frenues, pasi kërkuesit iu lejua të qëndronte si gjyqtar në 
Kúria e re.

C. Parashtrimet e palës së tretë ndërhyrëse 

136. Komiteti hungarez i Helsinkit, Bashkimi hungarez i Lirive Civile dhe Instituti Károly 
Eötvös parashtruan në Dhomë se çështja aktuale ishte një shembull tipik se si shkeljet 
e të drejtave themelore individuale u ndërthurën me proceset që kërcënonin sundimin 
e ligjit. Sipas tyre, ky rast ishte pjesë e një strukture të përgjithshme të dobësimit të 
sistemit të kontrollit dhe balancimit që kishte ndodhur në vitet e fundit në Hungari. 
Ata iu referuan hapave të tjerë legjislativë që synonin largimin e parakohshëm të 
zyrtarëve publikë, veçanërisht nënkryetarit të Gjykatës Supreme, ankesa e të cilit 
ishte shqyrtuar nga Gjykata Kushtetuese. Këto palë të treta, gjithashtu iu referuan 
shembujve të tjerë të legjislacionit që synonin individët, legjislacionit prapaveprues dhe 
masave të tjera legjislative që kërcënojnë pavarësinë e gjyqësorit. Ato pohuan se ky 
rast duhet të shqyrtohet në kontekstin e përgjithshëm të ngjarjeve në Hungari dhe në 
dritën e rëndësisë së sundimit të ligjit dhe pavarësisë së gjyqësorit. Përdorimi i gjerë i 
legjislacionit që synon individët mund të heqë nga shqyrtimi gjyqësor një gamë të gjerë 
çështjesh të rëndësishme. Prandaj, Gjykata duhet të shqyrtojë “përtej dukjes” dhe të 
shqyrtojë qëllimin e vërtetë të një legjislacioni të tillë dhe efektin që mund të ketë mbi 
të drejtat e Konventës të sanksionuara për individët.

137. Fondacioni i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, me seli në Poloni parashtroi përpara 
Dhomës së Madhe se kryetarët e gjykatave gëzonin  garancitë e pavarësisë së gjyqësorit 
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dhe të qëndrueshmërisë në punë. Fakti i kundërt do t’i jepte autoriteteve politike fuqinë 
për të ushtruar presion mbi gjyqësorin nëpërmjet heqjes arbitrare të kryetarëve të 
gjykatave, e cila do të ishte e papranueshme në shtetet demokratike. Sipas mendimit të 
tyre, çdo rast i heqjes së një kryetari të një prej gjykatave më të larta të vendit, në rrethana 
që mund të shkaktonin shqetësime të justifikuara për arsyet reale të largimit, duhet të 
shqyrtohet nga Gjykata me kujdes maksimal dhe kërkon një justifikim veçanërisht 
bindës për ligjshmërinë e tij. Pala e tretë iu referua standardeve ndërkombëtare dhe të 
së drejtës së krahasuar për pavarësinë e gjyqësorit dhe palëvizshmërinë e gjyqtarëve, 
duke përfshirë edhe kryetarët e gjykatave. Në këtë drejtim, për shembull, Gjykata 
Kushtetuese e Republikës Çeke, në një vendim të datës 11 Korrik 2006, e interpretoi 
parimin e palëvizshmërisë së gjyqësorit si mbrojtje kundër largimit arbitrar nga 
funksionet e larta gjyqësore dhe konstatoi se Kushtetuta parashikonte që kryetarët dhe 
zëvendëskryetarët e gjykatave mund të hiqeshin vetëm “për arsye të parashikuara në 
ligj dhe në bazë të një vendimi gjyqësor”. Gjykata Kushtetuese e kishte përsëritur këtë 
parim edhe në një vendim të 6 Tetorit 2010, në të cilin kishte deklaruar se “nuk është e 
mundur të ndërtohet një dualitet në pozitën ligjore të kryetarit të gjykatës, si një zyrtar 
i administratës shtetërore, në njërën anë dhe gjyqtar në anën tjetër. Ky është ende një 
person i vetëm dhe i njëjti person në të cilin bashkohen veprimet e të dyja funksioneve”.

138. Sipas mendimit të Fondacionit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, ndërkohë që 
shtetet kishin kompetencën për të ndërmarrë reforma kushtetuese të gjithanshme, 
kjo kompetencë duhej të kufizohej nga kërkesat e parimit të sundimit të ligjit. Për të 
shmangur shkeljet e parimit të pavarësisë së gjyqësorit, reformat e plota kushtetuese të 
sistemeve të drejtësisë duhet të shoqërohen me rregullat e duhura kalimtare që mbrojnë 
gjyqtarët që tashmë janë në detyrë. Së fundmi, ata theksuan se mundësia që i jepet 
ekzekutivit ose legjislativit për të hequr gjyqtarët mund të mos shkelë vetëm të drejtat 
subjektive të një gjyqtari të hequr, por gjithashtu të kërcënojnë efektivitetin e garancive 
të parashikuara në Nenin 6 të Konventës.

139. Komisioni Ndërkombëtar i Juristëve ka shprehur mendimin se Konventa duhet 
të interpretohet në mënyrë të tillë që të përjashtojë kufizimet e lirisë së shprehjes 
që mund të aplikohen për gjyqtarët, të cilat do të dëmtonin të drejtën dhe detyrën e 
sistemit gjyqësor për t’u shprehur në mbrojtje të pavarësisë së tij. Në lidhje me këtë, ai 
përmendi standardet ndërkombëtare që parashikojnë se çdo gjyqtar është “përgjegjës 
për promovimin dhe mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit” (shih paragrafin 81 më lart). 
Fusha e mundshme për kufizimet e së drejtës së lirisë së shprehjes të nëpunësve civilë, siç 
është përcaktuar në Vogt k. Gjermanisë (26 Shtator 1995, Seria A nr. 323), kur aplikohet 
për gjyqtarët duhet të interpretohet në dritën e specifikave të sistemit gjyqësor, si një 
degë e pavarur e pushtetit shtetëror, në përputhje me parimet e ndarjes së pushteteve dhe 
sundimit të ligjit. Me kusht që të respektohet dinjiteti i funksionarëve gjyqësorë dhe të 
mos minohet thelbi dhe dukja e pavarësisë dhe paanshmërisë së gjyqësorit, Shteti duhet 
të respektojë dhe mbrojë të drejtën dhe detyrën e gjyqtarëve për të shprehur mendimet e 
tyre, veçanërisht në çështjet që kanë të bëjnë me administrimin e drejtësisë, respektimin 
dhe mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit dhe sundimin e ligjit.

D. Vlerësimi i Gjykatës

1. Ekzistenca e një ndërhyrjeje
(a) Aplikimi i Nenit 10 të Konventës ndaj masave kundër anëtarëve të sistemit 

gjyqësor
140. Në jurisprudencën e saj, Gjykata ka njohur aplikimin e Nenit 10 për nëpunësit civilë në 
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përgjithësi (shih Vogt, cituar më lart, § 53, dhe Guja k. Moldavisë [GC], nr. 14277/04, § 52, 
GjEDNj 2008) dhe anëtarët e gjyqësorit (shih Wille k. Lihtenshtejnit [GC], nr. 28396/95, 
§§ 41-42, GjEDNj,1999-VII, dhe Harabin k. Sllovakisë (vendimi), nr.62584/00, 
GjEDNj, 2004-VI, lidhur me ish-kryetarin e Gjykatës Supreme të Republikës sllovake). 
Megjithatë, në rastet që kanë të bëjnë me procedurat disiplinore, heqjen apo emërimin 
e gjyqtarëve, Gjykata duhet të konstatojë së pari nëse masa e kundërshtuar përbën një 
ndërhyrje në ushtrimin e lirisë së shprehjes të kërkuesit, në formën e një “formaliteti, 
kushti, kufizimi, ose dënimi”, ose nëse masa e kundërshtuar ka ndikuar vetëm në 
ushtrimin e së drejtës për të mbajtur postin publik në administrimin e drejtësisë, një e 
drejtë që nuk sigurohet në Konventë. Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, fushëveprimi i 
masës duhet të përcaktohet duke e vënë atë në kontekstin e fakteve të çështjes dhe të 
legjislacionit përkatës (për përmbledhjen e jurisprudencës përkatëse, shih Wille, cituar 
më lart, §§ 42-43, Harabin (vendimi), cituar më lart, Kayasu k. Turqisë, nr. 64119/00 
dhe 76292/01, §§ 77-79, 13 Nëntor 2008, Kudeshkina k. Rusisë, nr. 29492/05, § 79, 26 
Shkurt 2009, Poyraz k. Turqisë, nr. 15966/06, §§ 55-57, 7 Dhjetor 2010, dhe vendimi 
Harabin, cituar më lart, § 149).

141. Në çështjen Wille, Gjykata konstatoi se një letër dërguar kërkuesit (kryetari i Gjykatës 
Administrative të Lihtenshtajnit) nga Princi i Lihtenshtajnit, në të cilën i njoftonte se 
kishte për qëllim të mos e riemëronte në një funksion publik përbënte një “vërejtje 
për ushtrimin e së drejtës së tij për lirinë e shprehjes” (shih Wille, cituar më lart, § 
50). Gjykata vërente se në atë letër Princi kishte kritikuar përmbajtjen e fjalimit publik 
të kërkuesit në lidhje me kompetencat e Gjykatës Kushtetuese dhe i kishte njoftuar 
synimin e tij për ta sanksionuar për shkak të opinioneve mbi disa çështje të së drejtës 
kushtetuese. Prandaj, Gjykata konkludoi se Neni 10 ishte i aplikueshëm dhe se kishte 
pasur ndërhyrje në të drejtën e kërkuesit për lirinë e shprehjes. Në mënyrë të ngjashme, 
në Kudeshkina k. Rusisë (cituar më lart), Gjykata konstatoi se vendimi që ndalonte 
kërkuesen të ushtronte funksione gjyqësore ishte i nxitur nga deklaratat e saj në media. 
Megjithatë, përpara autoriteteve vendase nuk u bënë pjesë e argumenteve as të qenit 
e përshtatshme për të ushtruar funksione publike dhe as aftësia e saj profesionale për 
të ushtruar funksione gjyqësore. Rrjedhimisht, masa e marrë ndaj kërkueses është e 
lidhur kryesisht me lirinë e shprehjes dhe jo me ushtrimin e një funksioni publik në 
administrimin e drejtësisë, e drejtë e cila nuk sigurohet nga Konventa (shih Kudeshkina, 
§§ 79-80; shih gjithashtu lidhur me shkarkimin disiplinor të Prokurorit publik, Kayasu, 
cituar më lart, §§ 77-81).

142. Në të kundërt, në raste të tjera Gjykata gjeti se masa e ankimuar, si e tillë i përket 
sferës së ushtrimit të një funksioni publik brenda administrimit të drejtësisë dhe nuk 
lidhej me ushtrimin e lirisë së shprehjes. Në Harabin (vendimi) cituar më lart, Gjykata 
vlerësoi se propozimi i Qeverisë për të shkarkuar kërkuesin nga detyra si kryetar të 
Gjykatës Supreme (bazuar në një raport të Ministrit të Drejtësisë) në thelb lidhej me 
aftësinë e kërkuesit për të ushtruar funksionet e tij, si vlerësimi i kualifikimeve të tij 
profesionale dhe cilësive personale në kontekstin e aktiviteteve dhe qëndrimeve të tij në 
lidhje me administrimin shtetëror të Gjykatës Supreme. Raporti i paraqitur nga Ministri 
i Drejtësisë, ndër të tjera përmendi dështimin e kërkuesit për të iniciuar procedurat 
e shkarkimit të një gjyqtari të Gjykatës Supreme, i cili kishte sulmuar një zyrtar të 
Ministrisë së Drejtësisë, si dhe dështimin e tij për moszbatimin e kritereve profesionale 
gjatë propozimit të kandidatëve për plotësimin e vendeve vakante në Gjykatën 
Supreme. Megjithëse iu referua pikëpamjeve të paraqitura nga kërkuesi për një Projekt-
amendament kushtetues (duke ngritur shqetësime në lidhje me ndarjen e pushteteve 
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dhe pavarësinë e gjyqësorit), dokumentacioni i paraqitur përpara Gjykatës nuk provoi 
se propozimi për heqjen e kërkuesit ishte “ekskluzivisht ose në masë të madhe i nxitur 
nga ato pikëpamje”. Në mënyrë të ngjashme, në vendimin Harabin (përmendur më 
lart) ishte sjellja profesionale e kërkuesit në kontekstin e administrimit të drejtësisë 
që përfaqësonte aspektin thelbësor të çështjes. Procedurat disiplinore kundër tij (pas 
refuzimit për të lejuar një auditim nga stafi i Ministrisë së Financave që ai e konsideronte 
se duhet të ishte kryer nga Zyra Supreme e Auditimit) lidheshin me kryerjen e detyrave 
të tij si kryetar i Gjykatës Supreme dhe për këtë arsye i përkisnin sferës së punësimit në 
shërbimin civil. Për më tepër, shkelja disiplinore për të cilën ai ishte shpallur fajtor nuk 
përfshinte asnjë deklaratë apo pikëpamje të shprehur prej tij në kontekstin e një debati 
publik. Prandaj, Gjykata konkludoi se masa e kontestuar nuk përbënte një ndërhyrje në 
të drejtat e Nenit 10 dhe deklaroi kërkesën përkatëse si të papranueshme dhe haptazi të 
pabazuar (shih vendimin Harabin, cituar më lart, §§ 150-153).
(b) Nëse ka pasur ndonjë ndërhyrje në çështjen konkrete

143. Siç u tha më lart, Gjykata duhet së pari të konstatojë nëse masa e kundërshtuar përbën 
një ndërhyrje në ushtrimin e lirisë së shprehjes së kërkuesit. Për t’iu përgjigjur kësaj 
pyetjeje fushëveprimi i masës duhet të përcaktohet duke e vënë atë në kontekstin e 
fakteve të çështjes dhe të legjislacionit përkatës (shih Wille, cituar më lart, § 43). Duke 
pasur parasysh faktet e çështjes konkrete dhe natyrën e pretendimeve të bëra, Gjykata 
vlerëson se kjo çështje duhet të shqyrtohet nën dritën e parimeve të përgjithshme që 
dalin nga jurisprudenca e saj për vlerësimin e provave. Ajo, në lidhje me këtë përsërit 
se në vlerësimin e provave, ajo ka miratuar standardin e provës “përtej dyshimit të 
arsyeshëm”. Megjithatë, kurrë nuk ka qenë qëllimi i saj të huazojë qasjen e sistemeve 
ligjore kombëtare që përdorin këtë standard. Roli i Gjykatës nuk është që të vendosë 
mbi fajin apo përgjegjësinë civile, por mbi përgjegjësinë e Shteteve Kontraktuese sipas 
Konventës. Përcaktimi i detyrës së saj, sipas Nenit 19 të Konventës, për të siguruar 
respektimin e zotimeve të ndërmarra nga Shtetet Kontraktuese për të garantuar të drejtat 
e njeriut të mishëruara në Konventë, kushtëzon qasjen e saj ndaj çështjes së provave 
(Nachova dhe të tjerët k. Bullgarisë [GC], nr. 43577/98 dhe 43579/98, § 147, GjEDNj 
2005-VII). Gjykata miraton ato përfundime që sipas mendimit të saj janë mbështetur 
nga vlerësimi i lirë i të gjitha provave, përfshirë konkluzione të tilla që mund të rrjedhin 
nga faktet në tërësinë e tyre dhe nga parashtrimet e palëve. Sipas jurisprudencës të saj të 
konsoliduar, prova mund të krijohet nga bashkekzistenca e përfundimeve të forta, qarta 
dhe në harmoni me njëra-tjetrën, ose nga prezumime të ngjashme të pakundërshtueshme 
të fakteve (ibid.). Ka qenë praktika e Gjykatës ajo që ka lejuar fleksibilitet në këtë drejtim, 
duke marrë parasysh natyrën e së drejtës materiale në rrezik dhe vështirësitë provuese 
të përfshira. Në raste të caktuara, vetëm Qeveria e paditur ka akses në informacione 
që mund të vërtetojnë ose refuzojnë pretendimet e kërkuesit; rrjedhimisht, një aplikim 
rigoroz i parimit të affirmanti, non neganti, incumbit probatio është i pamundur (shih 
Fadeyeva k. Rusisë, nr. 55723/00, § 79, GjEDNj 2005-IV). Megjithëse këto parime janë 
zbatuar kryesisht në kontekstin e Neneve 2 dhe 3 të Konventës (shih Aktaş k. Turqisë, nr. 
24351/94, § 79, GjEDNj 2003-V (ekstrakte) dhe El Masri k. ish Republikës Jugosllave 
39630/09, §§ 151-152, GjEDNj 2012), Gjykata vëren se ekzistojnë shembuj në të cilët 
ato janë zbatuar edhe në lidhje me të drejtat e tjera të Konventës (Neni 5 në Creangă 
k. Rumanisë [GC 29226/03, §§ 88-90, 23 Shkurt 2012, Neni 8 në Fadeyeva, cituar më 
lart, Neni 11 në Makhmudov k. Rusisë, nr.35082/04, §§ 68-73, 26 Korrik 2007; dhe Neni 
14 në D.H. dhe të tjerët k. Republikës Çeke [GC], nr. 57325/00, §§ 177-179, GjEDNj 
2007-IV).
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144. Këto parime janë veçanërisht të rëndësishme në çështjen konkrete, ku asnjë gjykatë 
vendase nuk ka shqyrtuar asnjëherë pretendimet e kërkuesit dhe arsyet për ndërprerjen 
e mandatit të tij si kryetar i Gjykatës Supreme. Është kundër këtij konteksti që Dhoma 
e Madhe të pajtohet me qasjen e Dhomës, sipas së cilës faktet e çështjes dhe rendi 
i ngjarjeve duhet të vlerësohen dhe konsiderohen “në tërësinë e tyre” (krahaso me 
Ivanova k. Bullgarisë, nr. 52435/99, §§ 83-84, 12 Prill 2007).

145. Gjykata e konsideron të nevojshme të sjellë në vëmendje rendin e ngjarjeve të çështjes 
konkrete. Ajo vëren në fillim se kërkuesi në cilësinë e tij si kryetar i Gjykatës Supreme 
dhe Këshillit Kombëtar të Drejtësisë shprehu publikisht pikëpamjet e tij mbi reformat e 
ndryshme legjislative që ndikonin në sistemin gjyqësor. Më 12 Shkurt 2011, zëdhënësi 
i kërkuesit i shpjegoi një gazete shqetësimet e kërkuesit në lidhje me Ligjin për Anulim, 
i cili urdhëroi anulimin e dënimeve përfundimtare (shih paragrafin 16 më lart). Më 24 
Mars 2011 ai mbajti një fjalim në Parlament për disa aspekte të Draft-versionit të Ligjit 
të ri Themeltar të Hungarisë (shih paragrafin 18 më lart). Më 7 Prill 2011, kërkuesi së 
bashku me kryetarët e tjerë të gjykatave i dërgoi një letër Presidentit të Republikës dhe 
Kryeministrit, në të cilin ata kritikonin propozimin e bërë në Draft-versionin e Ligjit 
Themeltar të Hungarisë për të reduktuar moshën e detyrueshme të pensionit të gjyqtarëve 
(shih paragrafin 19 më lart). Më 11 Prill 2011, kërkuesi i drejtoi një letër Kryeministrit, 
në të cilën përsëri kritikonte propozimin për moshën e daljes në pension të gjyqtarëve, 
duke theksuar se propozimi ishte poshtërues dhe se shkelte parimet e pavarësisë dhe të 
palëvizshmërisë së gjyqtarëve (shih paragrafin 20 lart). Më 14 Prill 2011, kërkuesi në 
cilësinë e kryetarit të Këshillit Kombëtar të Drejtësisë, bashkë me anëtarët e Gjykatës 
Supreme dhe kryetarët e tjerë të gjykatave, nxori   një komunikatë publike me të cilën 
kritikonte moshën e re të pensionit të gjyqtarëve, si dhe propozimin për të ndryshuar 
Këshillin Kombëtar të Drejtësisë (shih paragrafin 21 më lart). Në komunikimin e tyre, 
ata shprehën mendimin se mosha e re e daljes në pension ishte rregulluar në Ligjin 
Themeltar në mënyrë që të shmangej çdo mundësi e shqyrtimit gjyqësor nga Gjykata 
Kushtetuese dhe sugjeruan se pas këtij rregullimi kishte pasur motivim politik. Më 4 
Gusht 2011, kërkuesi kundërshtoi një ligj të ri mbi procedurat gjyqësore në Gjykatën 
Kushtetuese (shih paragrafin 22 më lart). Më 3 Nëntor 2011, kërkuesi mbajti një 
fjalim tjetër përpara Parlamentit, ku ngriti shqetësimet e tij lidhur me propozimin për 
zëvendësimin e Këshillit Kombëtar të Drejtësisë nga një administratë e jashtme (Zyra 
Kombëtare Gjyqësore) e ngarkuar me menaxhimin e gjykatave (shih paragrafin 23 më 
lart ). Në fjalën e tij, kërkuesi kritikoi ashpër propozimin dhe deklaroi se trupa e re do 
të kishte kompetenca “të ekzagjeruara”, “antikushtetuese” dhe “të pakontrollueshme”. 
Kërkuesi kritikoi përsëri moshën e re të pensionit të gjyqtarëve, duke deklaruar se do të 
kishte një efekt të rëndë në Gjykatën Supreme.

146. Gjykata më tej thekson se dy anëtarë të shumicës parlamentare, njëri prej të cilëve ishte 
Sekretari i Shtetit i Drejtësisë, dhanë intervista më 14 Prill dhe 19 Tetor 2011 duke 
deklaruar se kryetari i Gjykatës Supreme do të qëndrojë në detyrë si kryetar i Kúria së 
re dhe se vetëm emri i institucionit do të ndryshonte (shih paragrafin 25 më lart). Më 6 
Korrik 2011 Qeveria e siguroi Komisionin e Venecias se hartimi i dispozitave kalimtare 
të Ligjit Themeltar nuk do të përdoret për t’i dhënë fund padrejtësisht mandatit të 
personave të zgjedhur sipas regjimit të mëparshëm ligjor (shih paragrafin 26 më lart). 
Gjykata nuk e pranon argumentin e Qeverisë se fakti që këto dy intervista janë dhënë 
pasi kërkuesi kishte shprehur disa nga kritikat e tij dëshmon përfundimisht se masa e 
kundërshtuar nuk ishte rezultat i atyre kritikave. Të gjitha propozimet për t’i dhënë 
fund mandatit të tij si kryetar i Gjykatës Supreme u bënë publike dhe u paraqitën në 
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Parlament në mes të 19 dhe 23 Nëntorit 2011, pak pas fjalimit të tij parlamentar të 3 
Nëntorit 2011 dhe u miratuan brenda një kohe të shkurtër. Ndërprerja e mandatit të 
kërkuesit i filloi efektet më 1 Janar 2012, kur Ligji Themeltar hyri në fuqi dhe Kúria e 
re u bë pasuesja ligjore e Gjykatës Supreme.

147. Për më tepër, Gjykata vëren se më 9 Nëntor 2011 u ndryshua Ligji për Organizimin dhe 
Administrimin e Gjykatave dhe u paraqit një kriter i ri për sa i përket pranueshmërisë 
për postin e kryetarit të Kúria (shih paragrafët 35 dhe 50 më lart). Kandidatët për këtë 
post duhet të ishin gjyqtarë të emëruar për një mandat të pacaktuar, të kishin shërbyer 
së paku pesë vjet si gjyqtarë në Hungari. Koha e shërbyer si gjyqtarë në një gjykatë 
ndërkombëtare nuk njihej, fakt që e bëri të papranueshëm kërkuesin për postin e kryetarit 
të Kúria së re.

148. Sipas mendimit të Gjykatës, duke pasur parasysh renditjen e ngjarjeve në tërësinë e 
tyre dhe jo si ndodhi të veçanta dhe të dallueshme, ekzistojnë prova prima facie të 
një lidhjeje shkakësore ndërmjet ushtrimit të lirisë së shprehjes dhe ndërprerjes së 
mandatit të tij. Kjo është vërtetuar nga dokumentet e shumta të paraqitura nga kërkuesi, 
të cilat i referohen perceptimit të gjerë se ekzistonte një lidhje shkakësore e tillë. Këto 
përfshijnë jo vetëm artikujt e botuar në shtypin hungarez dhe atë të huaj, por edhe tekste 
të miratuara nga institucionet e Këshillit të Evropës (shih pozicionin e Komitetit të 
Monitorimit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në paragrafin 62 dhe 
qëndrimin e Komisionit të Venecias në paragrafin 59).

149. Gjykata ndan pikëpamjen se sapo të dalin prova prima facie në favor të versionit të 
ngjarjeve të kërkuesit dhe ekzistencës së një lidhjeje shkakësore, barra e provës duhet 
të kalojë te Qeveria. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në rastin në fjalë, pasi arsyet 
për përfundimin e mandatit të kërkuesit janë të njohura nga Qeveria dhe asnjëherë nuk 
janë paraqitur ose shqyrtuar nga një gjykatë ose organ i pavarur, në dallim nga rasti 
i ish-kryetarit të Gjykatës Supreme. Gjykata vëren se shpjegimet e dhëna në kohën 
përkatëse përmes drafteve që paraqitnin amendamentet për ndërprerjen e mandatit të 
kërkuesit nuk ishin shumë të hollësishme. Draftet referonin në terma të përgjithshëm në 
Ligjin e ri Themeltar të Hungarisë, “trashëgiminë” e Gjykatës Supreme dhe ndryshimet 
në sistemin gjyqësor që rrjedhin nga ai Ligj, pa shpjeguar ndryshimet që shkaktuan 
ndërprerjen e parakohshme të mandatit të kërkuesit si kryetar. Kjo nuk mund të 
konsiderohet e mjaftueshme në rrethanat e çështjes aktuale, duke pasur parasysh faktin 
se draftet e mëparshme të paraqitura gjatë procesit legjislativ nuk kishin përmendur 
përfundimin e mandatit të kërkuesit (shih paragrafin 30 më lart, versionet e 21 Tetorit 
dhe 17 Nëntorit 2011 ) dhe se deklaratat e mëparshme nga Qeveria dhe anëtarët e 
shumicës parlamentare kishin treguar pikërisht të kundërtën, domethënë se mandati i 
kërkuesit nuk do të përfundonte me hyrjen në fuqi të Ligjit Themeltar (shih paragrafët 
25-26 më lart). Për më tepër, as kompetenca e kërkuesit për të ushtruar funksionet e tij 
si kryetar i organit Suprem të gjyqësorit, as sjellja e tij profesionale nuk ishin vënë në 
pikëpyetje nga autoritetet e brendshme (shih, anasjelltas, Harabin (vendimi), cituar më 
lart dhe Harabin (gjykimi) më lart, § 151).

150. Për sa i përket arsyeve të parashtruara nga Qeveria për të justifikuar masën e kundërshtuar 
përpara Gjykatës, nuk është e qartë se ndryshimet e bëra në funksionet e autoritetit 
Suprem gjyqësor ose detyrat e kryetarit të tij ishin të një natyre kaq thelbësore sa ato mund 
ose duhet të kenë sjellë ndërprerjen e parakohshme të mandatit të kërkuesit. Qeveria 
theksoi se funksioni në të cilin ishte zgjedhur kërkuesi kishte pushuar së ekzistuari, pasi 
detyrat e tij ishin kryesisht të lidhura me funksionet menaxhuese të kryetarit të Këshillit 
Kombëtar të Drejtësisë, të cilat, pas hyrjes në fuqi të Ligjit Themeltar ishin të ndara nga 
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funksionet e kryetarit të Kúria. Në këtë drejtim, Gjykata thekson se pozita e kryetarit të 
Këshillit Kombëtar të Drejtësisë dukej se ishte ndihmëse e asaj të kryetarit të Gjykatës 
Supreme dhe jo anasjelltas. Për më tepër, nëse kërkuesi u konsiderua kompetent për 
ushtrimin e të dy funksioneve në kohën e zgjedhjes së tij, fakti që një prej tyre më vonë u 
suprimua nuk duhet të ndikojë në parim përshtatshmërinë e tij për të vazhduar ushtrimin 
e funksionit tjetër. Për sa i përket ndryshimeve të pretenduara në kompetencat e organit 
më të lartë gjyqësor, ato nuk duket të jenë të një natyre kaq thelbësore. Kompetenca 
e re kryesore e dhënë Kúria ishte e drejta për të rishikuar ligjshmërinë e rregullimeve 
të qeverisjes vendore dhe për të marrë vendime në lidhje me dështimin e autoriteteve 
vendore për të përmbushur detyrimet ligjore. Për sa i përket rolit në ruajtjen e unifikimit 
të jurisprudencës, ky i fundit kishte ekzistuar edhe më parë, (shih Nenin 47(2) të ish-
Kushtetutës, e cila parashikonte Rezolutat e uniformitetit) edhe pse mjetet e reja për ta 
kryer këtë rol u parashikuan përmes ligjit të ri me rregullime më të hollësishme (krijimi 
i grupeve që analizonin jurisprudencën, publikimi i vendimeve udhëzuese nga gjykatat 
më të ulëta).

151. Rrjedhimisht, Gjykata vlerëson se Qeveria nuk ka vërtetuar bindshëm se masa e 
kundërshtuar ishte rezultat i suprimimit të postit dhe funksioneve të kërkuesit në 
kontekstin e reformimit të autoritetit Suprem gjyqësor. Rrjedhimisht, pajtohet me 
kërkuesin se ndërprerja e parakohshme e mandatit të tij u nxit nga pikëpamjet dhe 
kritikat që ai kishte shprehur publikisht në cilësinë e tij si profesionist.

152. Duke marrë parasysh sa më sipër, Gjykata konkludon se ndërprerja e parakohshme e 
mandatit të kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme përbënte një ndërhyrje në ushtrimin 
e së drejtës të tij për lirinë e shprehjes, siç garantohet në Nenin 10 të Konventës (shih, 
mutatis mutandis, Wille, cituar më lart, § 51, dhe Kudeshkina, cituar më lart, § 80). 
Rrjedhimisht, duhet të shqyrtohet nëse ndërhyrja ishte e justifikuar sipas Nenit 10 § 2.
2. Për sa i përket nëse ndërhyrja ishte e justifikuar
(a) “E parashikuar me ligj”

153. Gjykata vëren se ndërprerja e mandatit të kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme ishte 
parashikuar nga Neni 11(2) i Dispozitave Tranzitore të Ligjit Themeltar të Hungarisë 
dhe Neni 185(1) i ligjit për Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave, të cilat të dyja 
hynë në fuqi më 1 Janar 2012. Kërkuesi pretendonte se për qëllimet e Konventës, këto 
dispozita nuk mund të konsideroheshin si “ligj”, duke pasur parasysh natyrën e tyre 
individuale, prapavepruese dhe arbitrare.

154. Për sa i përket natyrës së individualizuar të legjislacionit në fjalë, Gjykata tashmë ka 
shprehur disa dyshime në paragrafët 117 dhe 121 më lart nëse legjislacioni në fjalë 
është në përputhje me kërkesat e sundimit të ligjit. Megjithatë, Gjykata do të vijojë të 
prezumojë se ndërhyrja ishte “e parashikuar me ligj” për qëllime të paragrafit 2 të Nenit 
10, pasi ndërhyrja e kundërshtuar shkeli Nenin 10 për arsye të tjera (shih paragrafin 175 
më poshtë).
(b) Qëllimi legjitim

155. Qeveria argumentoi se ndërprerja e mandatit të kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme 
kishte për qëllim ruajtjen e autoritetit dhe paanshmërisë së gjyqësorit në kuptim të Nenit 
10 § 2. 
2.  Ajo iu referua rrethanave të zgjedhjes së kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme 

në vitin 2009 dhe faktit që funksioni i tij ishte më shumë i natyrës administrative 
dhe “qeveritare”, i cili justifikonte ndërprerjen e mandatit të tij me qëllim rritjen e 
pavarësisë së gjyqësorit.

156. Gjykata pranon se ndryshimi i rregullave për zgjedhjen e kryetarit të organit më të 
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lartë gjyqësor të një vendi, me qëllim forcimin e pavarësisë së personit që mban këtë 
funksion mund të lidhet me qëllimin legjitim të “ruajtjes së autoritetit dhe paanësisë 
së gjyqësorit” në kuptim të Nenit 10 § 2. Megjithatë, Gjykata vlerëson se një Shtet 
Palë nuk mund të përdorë ligjërisht justifikim e pavarësisë së sistemit gjyqësor për të 
arsyetuar një masë të tillë, si ndërprerja e parakohshme e mandatit të një kryetari të 
gjykatës për arsye që ende nuk ishin parashikuar me ligj dhe që nuk kishin lidhje me 
asnjë arsye të paaftësisë profesionale apo sjelljes së keqe. Gjykata vlerëson se kjo masë 
nuk mund t’i shërbejë qëllimit të rritjes së pavarësisë së gjyqësorit, pasi u vendos në të 
njëjtën kohë dhe për arsyet e parashtruara më sipër (shih paragrafët 151-152), si pasojë 
e ushtrimit të mëparshëm të së drejtës për lirinë e shprehjes së kërkuesit, i cili ishte 
titullari më i lartë i funksionit gjyqësor. Siç u tha më lart në kontekstin e Nenit 6, ajo 
ishte gjithashtu një masë që ndërhyri me të drejtën e tij për të ushtruar mandatin e tij të 
plotë gjashtëvjeçar si kryetar i Gjykatës Supreme, siç njihej nga ligji i brendshëm. Në 
këto rrethana, në vend që t’i shërbente ruajtjes së pavarësisë së gjyqësorit, ndërprerja 
e parakohshme e mandatit të kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme duket të jetë e 
papajtueshme me këtë qëllim.

157. Rrjedhimisht, Gjykata nuk mund të pranojë që ndërhyrja e ankimuar  ndjek qëllimin 
legjitim të pretenduar nga Qeveria për qëllimet e Nenit 10 § 2. Kur evidentohet se 
ndërhyrja nuk ka ndjekur një “qëllim legjitim”, nuk është e nevojshme të hetohet nëse 
ishte “e nevojshme në një shoqëri demokratike” (shih Khuzhin dhe të tjerët k. Rusisë, nr. 
13470/02, § 117, 23 Tetor 2008). Megjithatë, në rrethanat e veçanta të çështjes konkrete 
dhe duke pasur parasysh parashtrimet e palëve, Gjykata e konsideron të rëndësishme 
gjithashtu të shqyrtojë nëse ndërhyrja e kundërshtuar ishte “e nevojshme në një shoqëri 
demokratike”.
(c) “E nevojshme në një shoqëri demokratike”
(i) Parimet e përgjithshme mbi lirinë e shprehjes

158. Parimet e përgjithshme në lidhje me domosdoshmërinë e një ndërhyrjeje në lirinë e 
shprehjes, të përsëritura shumë herë nga Gjykata, që nga vendimi i saj në Handyside k. 
Mbretërisë së Bashkuar (7 Dhjetor 1976, Seria A nr.24), janë ripunuar kohët e fundit në 
Morice k. Francë [GC], nr. 29369/10, § 124, 23 Prill 2015; Delfi AS k. Estonisë [GC], 
nr. 64569/09, § 131, GjEDNj 2015; dhe Perinçek k. Zvicrës [GC], nr. 27510/08, § 196, 
GjEDNj 2015 (ekstrakte), parashikojnë si vijon:
“(i)  Liria e shprehjes përbën një nga themelet kryesore të një shoqërie demokratike 

dhe një nga kushtet themelore për përparimin e saj dhe për vetëpërmbushjen e 
secilit individ. Duke iu referuar paragrafit 2 të Nenit 10, ajo zbatohet jo vetëm për 
“informacionin” ose “idetë” që merrn si favore, ose konsiderohen si joformale, ose 
si çështje indiference, por edhe për ato që ofendojnë, shokojnë ose shqetësojnë. 
Të tilla janë kërkesat e pluralizmit, tolerancës dhe mirëkuptimit, pa të cilin nuk 
ka “shoqëri demokratike”. Siç përcaktohet në Nenin 10, kjo liri është subjekt i 
përjashtimeve, të cilat... duhet, megjithatë, të interpretohen në mënyrë rigoroze dhe 
nevoja për çdo kufizim duhet të vendoset bindshëm...

(ii) Mbiemri “i domosdoshëm”, në kuptim të Nenit 10 § 2, nënkupton ekzistencën e 
një “nevoje sociale të ngutshme”. Shtetet Kontraktuese kanë një hapësirë   të caktuar 
vlerësimi në analizimin nëse ekziston një nevojë e tillë, por ajo shkon krah për krah 
me mbikëqyrjen evropiane, duke përfshirë edhe legjislacionin dhe vendimet që e 
zbatojnë atë, madje edhe ato të dhëna nga një gjykatë e pavarur. Prandaj, Gjykata 
është e autorizuar të vendosë përfundimisht nëse një “kufizim” është i pajtueshëm 
me lirinë e shprehjes të mbrojtur nga Neni 10.
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(iii)  Detyra e Gjykatës në ushtrimin e juridiksionit mbikëqyrës nuk është të zërë vendin 
e autoriteteve kombëtare kompetente, por të shqyrtojë sipas Nenit 10 vendimet 
që ato kanë dhënë në bazë hapësirës së tyre të vlerësimit. Kjo nuk do të thotë 
që mbikëqyrja është e kufizuar në përcaktimin nëse Shteti përgjegjës ka ushtruar 
diskrecionin e tij në mënyrë të arsyeshme, me kujdes dhe në mirëbesim; ajo që 
duhet të bëjë Gjykata është të shqyrtojë ndërhyrjen e ankimuar në dritën e çështjes 
në tërësi dhe të përcaktojë nëse ajo ishte “proporcionale me qëllimin legjitim të 
ndjekur” dhe nëse arsyet e paraqitura nga autoritetet kombëtare për ta justifikuar 
atë janë “relevante dhe të mjaftueshme”... Duke vepruar kështu, Gjykata duhet të 
bindet se autoritetet kombëtare kanë aplikuar standarde të cilat janë në përputhje 
me parimet e mishëruara në Nenin 10 dhe për më tepër që ato mbështeten në një 
vlerësim të pranueshëm të fakteve relevante. ...”

159. Për më tepër, për sa i përket nivelit të mbrojtjes, sipas Nenit 10 § 2 të Konventës 
ekziston pak hapësirë   për kufizime në fjalime politike ose në debatin për çështje me 
interes publik (shih Sürek k. Turqisë (nr.1) [GC] 26682/95, § 61, GjEDNj 1999-IV, 
Lindon, Otchakovsky-Laurens dhe July k. Francës [GC], nr. 21279/02 dhe 36448/02, 
§ 46, GjEDNj 2007-IV, dhe Axel Springer AG k. Gjermanisë [GC], nr. 39954/08, § 
90, 7 Shkurt 2012). Rrjedhimisht, një nivel i lartë i mbrojtjes së lirisë së shprehjes, 
ku autoritetet do të kenë një hapësirë   të ngushtë vlerësimi, do të akordohet normalisht 
në rastet kur vërejtjet kanë të bëjnë me një çështje me interes publik, siç është rasti 
konkret, mbi vërejtjet mbi funksionimin e gjyqësorit (shih Roland Dumas k. Francës, 
nr. 34875/07, § 43, 15 Korrik 2010, dhe Morice, cituar më lart, § 125).

160. Gjykata rithekson që natyra dhe ashpërsia e sanksioneve të vendosura janë gjithashtu 
faktorë që duhet të merren parasysh gjatë vlerësimit të proporcionalitetit të ndërhyrjes. 
Siç ka theksuar më herët Gjykata, ndërhyrja në lirinë e shprehjes mund të ketë një efekt 
frenues në ushtrimin e asaj lirie (shih Guja, cituar më lart, § 95, dhe Morice, cituar më 
lart, § 127).

161. Së fundi, për të vlerësuar justifikimin e një mase të kundërshtuar, duhet të kihet parasysh 
se drejtësia dhe garancitë procedurale që i ofrohen kërkuesit janë faktorë që duhen marrë 
parasysh gjatë vlerësimit të proporcionalitetit të një ndërhyrjeje në lirinë e shprehjes të 
garantuar në Nenin 10 (shih, mutatis mutandis Castells k. Spanjës, 23 Prill 1992, §§ 
47-48, Seria A nr. 236, Shoqata Ekin k. Francës, nr. 39288/98, § 61, GjEDNj 2001-
VIII, Colombani dhe të tjerët k. Francës, nr. 51279/99, § 66, GjEDNj 2002-V, Steel dhe 
Morris k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 68416/01, § 95, GjEDNj 2005-II, Kyprianou k. 
Qipros 73797/01, §§ 171 dhe 181, GjEDNj 2005-XIII, Mamère k. Francës, nr. 12697/03, 
§§ 23-24, GjEDNj 2006-XIII, Kudeshkina, cituar më lart, § 83, dhe Morice, cituar më 
lart, § 155). Gjykata tashmë është shprehur se mungesa e një shqyrtimi gjyqësor efektiv 
mund të mbështesë gjetjen e një shkeljeje të Nenit 10 (shih, në veçanti, Lombardi 
Vallauri k. Italisë, nr. 39128/05, §§ 45-56, 20 Tetor 2009 ). Në të vërtetë, siç ka vendosur 
më parë Gjykata në kontekstin e Nenit 10, “cilësia e ... shqyrtimit gjyqësor në lidhje 
me domosdoshmërisë e masës është e një rëndësie të veçantë në këtë drejtim, duke 
përfshirë edhe funksionimin e marzhit përkatës të vlerësimit” (shih Animal Defenders 
International k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 48876/08, § 108, GjEDNj 2013 
(ekstraktet)).
(ii) Parimet e përgjithshme mbi lirinë e shprehjes së gjyqtarëve

162. Ndonëse Gjykata ka pranuar se është e ligjshme që një shtet t’u imponojë  nëpunësve 
civilë për shkak të statusit të tyre, një detyrë diskrecionare, nëpunësit civilë janë individë 
dhe si të tillë kualifikohen për mbrojtjen nga Neni 10 i Konventës (shih Vogt, cituar më 
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lart, § 53, dhe Guja, cituar më lart, § 70). Rrjedhimisht, i takon Gjykatës, duke pasur 
parasysh rrethanat e secilit rast, të përcaktojë nëse është arritur një ekuilibër i drejtë 
midis së drejtës themelore të individit për lirinë e shprehjes dhe interesit legjitim të një 
shteti demokratik për të siguruar që shërbimi i tij civil të nxisë qëllimet e parashikuara në 
Nenin 10 § 2. Në kryerjen e këtij shqyrtimi, Gjykata do të mbajë parasysh se sa herë që ka 
të bëjë me të drejtën e nëpunësit civil për lirinë e shprehjes, “detyrat dhe përgjegjësitë” 
e të përmendura në Nenin 10 § 2 prezumohen të një rëndësie të veçantë, gjë e cila 
justifikon lënien në duart e autoriteteve kombëtare të një mase të caktuar vlerësimi për të 
përcaktuar nëse ndërhyrja e kundërshtuar është proporcionale me qëllimin e mësipërm 
(shih Vogt, cituar më lart, § 53, dhe Albayrak k. Turqisë, nr. 38406/97, § 41, 31 Janar 
2008).

163. Duke pasur parasysh vendin e rëndësishëm që zë sistemi gjyqësor në një shoqëri 
demokratike midis organeve të tjera shtetërore, Gjykata përsërit se kjo qasje zbatohet 
edhe në rast të kufizimeve në lirinë e shprehjes së gjyqtarit në lidhje me kryerjen e 
funksioneve të tij ose të saj, edhe pse gjyqësori nuk është pjesë e shërbimit civil të 
zakonshëm (shih Albayrak, cituar më lart, § 42, dhe Pitkevich, cituar më lart).

164. Gjykata ka pranuar se është e pritshme që zyrtarët publikë që shërbejnë në gjyqësor të 
tregojnë përmbajtje në ushtrimin e lirisë së shprehjes në të gjitha rastet kur autoriteti 
dhe paanshmëria e gjyqësorit ka gjasa të vihen në dyshim (shih Wille, cituar më lart, 
§ 64, Kayasu, cituar më lart, § 92, Kudeshkina, cituar më lart, § 86, dhe Di Giovanni, 
cituar më lart, § 71). Shpërndarja e informacionit, madje edhe e atij të saktë duhet të 
bëhet në mënyrë të përmbajtur dhe të përshtatshme (shih Kudeshkina, cituar më lart, § 
93). Gjykata ka theksuar në shumë raste rolin e veçantë të sistemit gjyqësor në shoqëri, 
i cili si garantues i drejtësisë, një vlerë thelbësore në një shtet të qeverisur nga ligji, 
duhet të gëzojë besimin e publikut që të jetë i suksesshëm në kryerjen e detyrave të tij 
(shih Kudeshkina, cituar më lart, § 86, dhe Morice, cituar më lart, § 128). Pikërisht për 
këtë arsye, autoriteteve gjyqësore, në lidhje me ushtrimin e funksionit të tyre gjyqësor 
u kërkohet të ushtrojnë diskrecion maksimal për çështjet me të cilat merren, me qëllim 
që të ruajnë imazhin e tyre si gjyqtarë të paanshëm (shih Olujić, cituar më lart, § 59).

165. Në të njëjtën kohë, Gjykata ka theksuar gjithashtu se ka parasysh veçanërisht rëndësinë 
në rritje të ndarjes së pushteteve dhe rëndësinë e ruajtjes së pavarësisë së gjyqësorit, 
çdo ndërhyrje në lirinë e shprehjes së një gjyqtari, në një pozitë të tillë si ajo e thirrjeve 
të kërkuesit për shqyrtim të detajuar nga ana e Gjykatës (shih Harabin (vendimi), 
cituar më lart, shih gjithashtu Wille, cituar më lart, § 64). Për më tepër, pyetjet në lidhje 
me funksionimin e sistemit të drejtësisë i përkasin interesit publik, debati i të cilit në 
përgjithësi gëzon një shkallë të lartë mbrojtjeje sipas Nenit 10 (shih Kudeshkina, cituar 
më lart, § 86 dhe Morice, cituar më lart, § 128). Edhe nëse një çështje në diskutim 
ka implikime politike, kjo nuk është në vetvete e mjaftueshme për të parandaluar një 
gjyqtar të japë një deklaratë për këtë çështje (shih Wille, cituar më lart, § 67). Çështjet 
që lidhen me ndarjen e pushteteve mund të përfshijnë çështje shumë të rëndësishme në 
një shoqëri demokratike, për të cilat publiku ka interes të ligjshëm për t’u informuar dhe 
që bien në fushën e debatit politik (shih Guja, cituar më lart, § 88).

166. Në kontekstin e Nenit 10 të Konventës, Gjykata duhet të marrë parasysh rrethanat dhe 
sfondin e përgjithshëm ndaj të cilit janë bërë deklaratat në fjalë (shih, mutatis mutandis, 
Morice, § 162). Duhet të shqyrtojë ndërhyrjen e kontestuar në tërësi, nën dritën e çështjes 
(shih Wille, cituar më lart, § 63 dhe Albayrak, cituar më lart, § 40), duke i kushtuar një 
rëndësi të veçantë detyrës së mbajtur nga kërkuesi, deklaratave të tij dhe kontekstit në 
të cilin ato janë bërë.
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167. Së fundmi, Gjykata rithekson “efektin frenues” që ka frika e sanksionit në ushtrimin 
e lirisë së shprehjes, në veçanti për gjyqtarët e tjerë që dëshirojnë të marrin pjesë në 
debatin publik mbi çështjet që lidhen me administrimin e drejtësisë dhe gjyqësorit (shih 
Kudeshkina, cituar më lart, §§ 99-100). Ky efekt, i cili punon në dëm të shoqërisë në 
tërësi, është gjithashtu një faktor që ka të bëjë me proporcionalitetin e sanksionit ose 
masës ndëshkuese të dhënë (shih Kudeshkina, cituar më lart, § 99).
(iii) Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen konkrete

168. Gjykata rithekson gjetjen e saj (shih paragrafin 151 më lart) se ndërhyrja e kundërshtuar 
ishte nxitur nga pikëpamjet dhe kritikat që kërkuesi kishte shprehur publikisht në 
ushtrimin e së drejtës së tij për lirinë e shprehjes. Ajo vëren në këtë drejtim se kërkuesi 
shprehu pikëpamjet e tij mbi reformat legjislative në fjalë në cilësinë e tij profesionale 
si kryetar i Gjykatës Supreme dhe i Këshillit Kombëtar të Drejtësisë. Nuk ishte vetëm 
e drejta e tij, por edhe detyra e tij si kryetar i Këshillit Kombëtar të Drejtësisë për të 
shprehur mendimin e tij mbi reformat legjislative që ndikonin në sistemin gjyqësor, pasi 
të kishte mbledhur dhe përmbledhur mendimet e gjykatave më të ulëta (shih paragrafin 
44 më lart). Kërkuesi, gjithashtu përdori pushtetin e tij për të kundërshtuar disa nga 
dispozitat përkatëse përpara Gjykatës Kushtetuese dhe përdori mundësinë për të 
shprehur opinionin e tij direkt përpara Parlamentit në dy raste, në përputhje me rregullat 
parlamentare (shih paragrafin 46 më lart). Prandaj, Gjykata i kushton një rëndësi të 
veçantë detyrës së ushtruar nga kërkuesi, funksionet dhe detyrat e të cilit përfshijnë 
shprehjen e pikëpamjeve të tij mbi reformat legjislative të cilat mund të kishin ndikim në 
sistemin gjyqësor dhe në pavarësinë e tij. Në lidhje me këtë, ai i referohet instrumenteve 
të Këshillit të Evropës, të cilat pranojnë se çdo gjyqtar është përgjegjës për promovimin 
dhe mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit (shih paragrafin 3 të Magna Carta të Gjyqtarëve, 
në paragrafin 81) dhe se gjyqtarët dhe gjyqësori duhet të konsultohen dhe të përfshihen në 
përgatitjen e legjislacionit në lidhje me statutin e tyre dhe në përgjithësi në funksionimin 
e sistemit gjyqësor (shih paragrafin 34 të Opinionit nr. 3 (2002) të CCJE në paragrafin 80 
më lart dhe paragrafin 9 të Magna Carta të Gjyqtarëve në paragrafin 81 më lart).

169. Në lidhje me këtë, Gjykata nuk bindet nga argumenti i Qeverisë se funksionet e 
kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme ishin më shumë të një natyre administrative se 
sa gjyqësore dhe se largimi i tij nga posti “duhet të vlerësohet në dritën e parashikimeve 
që rregullojnë heqjen e të emëruarve politikë, në vend të atyre që rregullojnë heqjen 
e gjyqtarëve”, dhe në këtë rast autoritetet mund të marrin ligjërisht në konsideratë 
pikëpamjet e kërkuesit mbi reformën në gjyqësor.

170. Çështja konkrete duhet të dallohet gjithashtu edhe nga rastet e tjera, ku çështja në fjalë 
kishte të bënte me besimin e publikut në sistemin gjyqësor dhe nevojën për të mbrojtur 
një besim të tillë kundër sulmeve destruktive (shih Di Giovanni, cituar më lart, § 81 
dhe Kudeshkina, cituar më lart , § 86). Megjithëse Qeveria u mbështet në nevojën për 
të ruajtur autoritetin dhe paanësinë e gjyqësorit, pikëpamjet dhe deklaratat e shprehura 
publikisht nga kërkuesi nuk përmbanin sulme kundër anëtarëve të tjerë të gjyqësorit 
(krahaso me Di Giovanni dhe Poyraz, të dy përmendur më lart); as nuk kishin të bënin 
me kritika në lidhje me sjelljen e gjyqësorit që merrej me çështje të pazgjidhura ende 
(shih Kudeshkina, cituar më lart, § 94).

171. Përkundrazi, kërkuesi shprehu pikëpamjet dhe kritikat e tij mbi reformat kushtetuese 
dhe legjislative që ndikonin në sistemin gjyqësor, në çështjet që lidhen me funksionimin 
dhe reformën e sistemit gjyqësor, pavarësinë dhe palëvizshmërinë e gjyqtarëve dhe uljen 
e moshës së pensionit për gjyqtarët, të gjitha këto janë çështje me interes publik (shih, 
mutatis mutandis, Kudeshkina, §§ 86 dhe 94). Deklaratat e tij nuk shkuan përtej vetëm 
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kritikës nga një perspektivë strikte profesionale. Prandaj, Gjykata vlerëson se pozicioni 
dhe deklaratat e kërkuesit, të cilat në mënyrë të qartë përfshihen në kontekstin e një 
debati për çështje me interes të madh publik, kërkonin një shkallë të lartë mbrojtjeje 
mbi lirinë e shprehjes dhe shqyrtim të rreptë të çdo ndërhyrjeje me një sferë të ngushtë 
vlerësimi të dhënë autoriteteve të shtetit të paditur.

172. Për më tepër, edhe pse kërkuesi është ende në detyrë si gjyqtar dhe kryetar i një Divizioni 
civil të Kúria së re, ai u hoq nga detyra e kryetarit të Gjykatës Supreme tre vjet e gjysmë 
përpara përfundimit të afatit të caktuar në legjislacionin në fuqi në kohën e zgjedhjes së 
tij. Kjo vështirë se mund të pajtohet me konsideratën e veçantë që duhet t’i kushtohet 
natyrës së funksionit gjyqësor si një degë e pavarur e pushtetit shtetëror dhe parimit të 
palëvizshmërisë së gjyqtarëve, i cili, sipas jurisprudencës së Gjykatës dhe Instrumenteve 
ndërkombëtare dhe atyre të Këshillit të Evropës, është një element kyç për ruajtjen e 
pavarësisë së gjyqësorit (shih parimet mbi palëvizshmërinë e gjyqtarëve që dalin nga 
jurisprudenca e Gjykatës sipas Nenit 6 § 1 në Fruni k. Sllovakisë, nr. 8014/07, § 145, 21 
Qershor 2011, dhe Henryk Urban dhe Ryszard Urban k. Polonisë, nr. 23614/08, § 53, 
30 Nëntor 2010, shih materialet ndërkombëtare dhe të Këshillit të Evropës në paragrafët 
72-79 dhe 81-85 më lart, shih gjithashtu, mutatis mutandis , gjykimi i 8 Prillit 2014 
i Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian në çështjen e Komisionit Evropian k. 
Hungarisë, lidhur me largimin e parakohshëm nga posti i ish-mbikëqyrësit të mbrojtjes 
së të dhënave, në paragrafin 70 më lart). Në këtë sfond, duket se heqja e parakohshme e 
kërkuesit nga detyra e tij si kryetar i Gjykatës Supreme, në vend që t’i shërbente qëllimit 
të ruajtjes së pavarësisë së gjyqësorit e rrëzoi këtë qëllim, kjo edhe në kundërshtim me 
atë që ka argumentuar Qeveria.

173. Për më tepër, ndërprerja e parakohshme e mandatit të kërkuesit pa dyshim kishte një 
“efekt frenues”, pasi dekurajoi jo vetëm kërkuesin, por edhe gjyqtarët dhe kryetarët e 
tjerë të gjykatave që në të ardhmen të merrnin pjesë në debatin publik mbi reformat 
legjislative që ndikonin në gjyqësor dhe në përgjithësi në çështjet që kanë të bëjnë me 
pavarësinë e gjyqësorit.

174. Së fundmi, duhet të merret parasysh aspekti procedural i Nenit 10 (shih jurisprudencën e 
përmendur në paragrafin 161 më lart). Në dritën e konsideratave që kanë çuar në gjetjen 
e një shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës, Gjykata vlerëson se kufizimet e kontestuara në 
lidhje me ushtrimin e së drejtës së tij për lirinë e shprehjes sipas Nenit 10 të Konventës 
nuk ishin shoqëruar nga mbrojtje efektive dhe e përshtatshme kundër abuzimeve.

175. Si përfundim, edhe duke supozuar se arsyet e mbështetura nga Shteti i paditur ishin 
relevante, ato nuk mund të konsiderohen si të mjaftueshme për të treguar se ndërhyrja 
ndaj kërkuesit ishte “e nevojshme në një shoqëri demokratike”, pavarësisht marzhit të 
vlerësimit në dispozicion të autoriteteve.

176. Rrjedhimisht, ka pasur shkelje të Nenit 10 të Konventës.

III. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 13 TË KONVENTËS NË LIDHJE ME 
NENIN 10 TË KONVENTËS

177. Kërkuesi u ankua përpara Dhomës, në bazë të Nenit 13 në lidhje me Nenin 10 të 
Konventës, se ai ishte privuar nga një mjet i brendshëm juridik efektiv lidhur me 
ndërprerjen e parakohshme të mandatit të tij si kryetar i Gjykatës Supreme. Kërkuesi 
nuk e ka ngritur këtë ankesë në mënyrë eksplicite përpara Dhomës së Madhe. Neni 13 
parashikon si vijon:

  “Çdokush, të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e përcaktuara në këtë Konventë, 
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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”.

178. Qeveria pretendoi se Neni 13 nuk ishte i zbatueshëm në çështjen konkrete, pasi kërkuesi 
nuk mund të ngrinte një pretendim sipas Nenit 10.

179. Dhoma vlerësoi se duke pasur parasysh konstatimin e saj për shkelje të Nenit 6 të 
Konventës, nuk ishte e nevojshme të vendoste mbi ankesën e kërkuesit sipas Nenit 13 në 
lidhje me Nenin 10 të Konventës (shih paragrafin 113 të vendimit të Dhomës).

180. Gjykata rithekson që Neni 13 kërkon një mjet juridik në të drejtën e brendshme vetëm në 
lidhje me ankesat që mund të konsiderohen si “të pranueshme” në lidhje me Konventën 
(shih Boyle dhe Rice k. Mbretërisë së Bashkuar, 27 Prill 1988, § 52, Seria A nr. 131).

181. Gjykata, megjithatë vëren se roli i Nenit 6 në lidhje me Nenin 13 është ai i lex specialis, 
pra kërkesat e Nenit 13 absorbohen nga kërkesat më të rrepta të Nenit 6 (shih, për 
shembull, Kuznetsov dhe të tjerët k. Rusisë, nr. 184/02, § 87, 11 Janar 2007, dhe 
Efendiyeva k. Azerbajxhanit, nr. 31556/03, § 59, 25 Tetor 2007). Duke pasur parasysh 
gjetjet e Gjykatës sipas Nenit 6 § 1 të Konventës (shih paragrafin 122 më lart), ankesa 
e tanishme nuk ngre ndonjë çështje të veçantë (shih, për shembull, Oleksandr Volkov, 
cituar më lart, § 189).

182. Rrjedhimisht, Gjykata konstaton se nuk është e nevojshme të shqyrtohet veçmas ankesa 
sipas Nenit 13 në lidhje me Nenin 10 të Konventës.

IV. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 14 TË KONVENTËS NË LIDHJE ME 
NENIN 6 § 1 DHE 10 TË KONVENTËS

183. Kërkuesi u ankua përpara Dhomës se ai ishte trajtuar ndryshe nga persona të tjerë në 
detyrë në situata analoge (drejtuesit e tjerë të gjykatës, kryetari i Gjykatës Kushtetuese), 
si pasojë e shprehjes së opinioneve të tij politikisht të diskutueshme. Kështu, masat 
kundër tij përbënin një trajtim të diferencuar në bazë të një “mendimi ndryshe” dhe të 
pajustifikuar. Ai u mbështet në Nenin 14 të Konventës, të lexuar në lidhje me Nenet 6 
§ 1 dhe 10. Kërkuesi nuk e ngriti këtë ankesë në mënyrë eksplicite përpara Dhomës së 
Madhe. Neni 14 parashikon si vijon:

“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.”

184. Qeveria argumenton se meqenëse Neni 6 nuk ishte i aplikueshëm në çështjen konkrete, 
as Neni 14 lexuar së bashku me këtë dispozitë nuk ishte i aplikueshëm. Për sa i përket 
ankesës së kërkuesit sipas Nenit 14 në lidhje me Nenin 10, ajo mendon se kjo ankesë 
në thelb ishte e njëjtë me atë të Nenit 10. Në çdo rast, Qeveria theksoi se pozita e 
kërkuesit si kryetar i Gjykatës Supreme ndryshonte nga ajo e gjyqtarëve të tjerë dhe 
mbajtësve të tjerë të detyrave publike të zgjedhur nga Parlamenti. Statusi i tij ligjor ishte 
më i krahasueshëm me atë të Kryeministrit, Presidentit të Republikës dhe Presidentit të 
Gjykatës Kushtetuese, asnjë prej të cilëve nuk kishte të drejtën e aksesit në gjykatë në 
rast largimi nga detyra. Qeveria parashtroi se detyrat dhe funksionet e gjyqtarëve të tjerë 
të Gjykatës Supreme ose kryetarëve të Gjykatave më të ulëta nuk ishin prekur fare ose 
në mënyrë domethënëse nga ndryshimet organizative në sistemin gjyqësor dhe për këtë 
arsye ata nuk ishin në një situatë të krahasueshme me atë të kërkuesit.

185. Dhoma vlerësoi se duke pasur parasysh konstatimet e saj sipas Neneve 6 § 1 dhe 10 të 
Konventës nuk ishte e nevojshme të shqyrtohej më vete ankesa e kërkuesit sipas Nenit 
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14 lidhur me këto dy dispozita.
186. Dhoma e Madhe vlerësoi se ankesa e kërkuesit sipas Nenit 14 të Konventës përmban 

në thelb të njëjtat ankesa të cilat Gjykata tashmë i ka shqyrtuar sipas Neneve 6 § 1 dhe 
10 të Konventës. Duke pasur parasysh konstatimet e saj për shkeljet në lidhje me këto 
Nene (shih paragrafët 122 dhe 176 më lart), Dhoma e Madhe, ashtu si Dhoma konstaton 
se sipas Nenit 14 nuk ngrihet asnjë çështje e veçantë dhe për pasojë nuk bën asnjë 
konstatim të veçantë sipas këtij Neni (shih për shembull, Otegi Mondragon k. Spanjës, 
nr. 2034/07, § 65, GjEDNj 2011).

V. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

187. Neni 41 i Konventës parashikon:
“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.”

A. Dëmi

188. Kërkuesi pretendoi se si rezultat i ndërprerjes së parakohshme të mandatit të tij si kryetar 
i Gjykatës Supreme dhe hyrjes në fuqi të ligjit prapaveprues në lidhje me shpërblimet 
për detyrën tij (shih paragrafin 52 më lart), ai kishte humbur pagën si kryetar, përfitime të 
tjera të lidhura me atë pozicion, si dhe përfitimet pas përfundimit të detyrës (kompensimi 
për gjashtë muaj për ndërprerje të detyrës dhe shtesa për jetë e pensionit) të cilat ai kishte 
të drejtë t’i përfitonte si ish-kryetar i Gjykatës Supreme. Kërkuesi paraqiti një llogaritje 
të detajuar të kërkesës së tij për dëmin financiar, e cila arrinte deri në 742,520 Euro. 
Ai argumentoi se ekzistonte një lidhje e qartë shkakësore ndërmjet dëmit të kërkuar 
financiar dhe shkeljes së Nenit 10 të Konventës.

189. Kërkuesi gjithashtu pretendoi se si pasojë e ndërprerjes së parakohshme të mandatit të 
tij, karriera dhe reputacioni i tij profesional ishin dëmtuar dhe ai kishte pësuar frustrime 
të konsiderueshme. Ai kërkoi një shpërblim të drejtë në lidhje me dëmin jopasuror në 
vlerën 20,000 Euro.

190. Edhe pse Qeveria nuk kundërshtoi pretendimin se humbja e pagës së kërkuesit ishte në 
vlerën 59,319 Euro, ajo i deklaroi si të tepërta pretendimet e përgjithshme të kërkuesit 
për shpërblim të drejtë. Në veçanti, Qeveria vuri në dukje se pretendimet e kërkuesit 
lidheshin kryesisht me ankesën e tij sipas Nenit 1 të Protokollit nr. 1, i cili ishte deklaruar 
i papranueshëm nga Dhoma.

191. Pa spekuluar për vlerën e saktë të pagës dhe përfitimeve që kërkuesi do të kishte marrë 
nëse shkeljet e Konventës nuk do të kishin ndodhur dhe nëse ai do të qëndronte në 
detyrën e kryetarit të Gjykatës Supreme deri në fund të mandatit të tij, Gjykata vëren se 
kërkuesi ka pësuar humbje materiale. Ajo konstaton gjithashtu se kërkuesi duhet të ketë 
pësuar edhe dëm jopasuror dhe se konstatimi i shkeljes së Konventës në këtë vendim 
nuk mjafton për ta korrigjuar. Duke bërë një vlerësim në baza të barabarta dhe në dritën 
e të gjitha informacioneve në posedim të saj, Gjykata e konsideron të arsyeshme t’i 
akordojë kërkuesit një shumë të përgjithshme prej 70,000 Euro, për të gjithë zërat e 
dëmit të kombinuar, plus çdo tatim që mund t’i ngarkohet kësaj vlere (shih, mutatis 
mutandis, Kayasu, cituar më lart, § 128).
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B. Kosto dhe shpenzime

192. Kërkuesi ka pretenduar 153,532 Euro për kostot dhe shpenzimet e kryera në procedurën 
përpara Dhomës dhe 27,338.70 Euro për kostot dhe shpenzimet e kryera në procedurën 
përpara Dhomës së Madhe (duke përfshirë edhe ato të seancës dëgjimore përpara Dhomës 
së Madhe). Ai paraqiti honorarë të detajuar që tregonin sasinë e orëve të shpenzuara nga 
avokatët e tij për përgatitjen e çështjes përpara Gjykatës: 669.5 orë punë ligjore, me një 
vlerë prej 190.50 Euro/ora dhe 406.9 orë pune para-ligjore, përfshirë përkthimet, me një 
vlerë prej 63.50 Euro/ora, kjo për procedurat përpara Dhomës; 135.6 orë pune ligjore 
dhe 13.4 orë pune para-ligjore në lidhje me procedurat përpara Dhomës së Madhe, me 
të njëjtën kosto për orë. Kërkesa totale e ankuesit për kostot dhe shpenzimet llogaritej 
në vlerën prej 180,870.70 Euro.

193. Qeveria i kundërshtoi këto pretendime. Ajo deklaroi se shpenzimet e kryera në lidhje 
me kërkesën për dëme sipas Nenit 1 të Protokollit nr. 1 nuk mund të konsiderohen si të 
domosdoshme dhe arsyeshme. Qeveria gjithashtu parashtroi se pretendimet e kërkuesit 
për kostot dhe shpenzimet që kishin të bënin me seancën dëgjimore përpara Dhomës së 
Madhe ishin të tepruara dhe të ekzagjeruara.

194. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një kërkues ka të drejtën e rimbursimit të kostove dhe 
shpenzimeve vetëm për aq sa është treguar se këto janë kryer realisht dhe kanë qenë të 
domosdoshme dhe të arsyeshme në vlerë.

195. Në çështjen konkrete, duke pasur parasysh dokumentacionin në administrim dhe kriteret 
e mësipërme, Gjykata e konsideron të arsyeshme t’i akordojë kërkuesit shumën prej 
30,000 Euro për kostot dhe shpenzimet e kryera përpara saj.

C. Interesi i munguar
 

196. Gjykata e vlerëson të përshtatshme që norma e interesit të munguar duhet të bazohet në 
normën marxhinale të kreditimit të Bankës Qendrore Evropiane, në të cilën duhet shtuar 
tre pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA,
1.  Vendos, me pesëmbëdhjetë vota kundër dy se ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës;
2.  Vendos, me pesëmbëdhjetë vota kundër dy se ka pasur shkelje të Nenit 10 të Konventës;
3.  Vendos, unanimisht se nuk ka nevojë të shqyrtohet ankesa sipas Nenit 13 në lidhje me 

Nenin 10 të Konventës;
4.  Vendos, unanimisht se nuk ka nevojë të shqyrtohen ankesa sipas Nenit 14 në lidhje me 

Nenet 6 § 1 dhe 10 të Konventës;
5.  Vendos, me pesëmbëdhjetë kundër dy, 

(a)  se Shteti i paditur duhet t’i paguajë kërkuesit brenda tre muajve, shumat në vijim, 
të cilat duhet të konvertohen në monedhën e shtetit të paditur sipas normës së 
aplikueshme në datën e shlyerjes:
(i)  70,000 Euro (shtatëdhjetë mijë euro), plus çdo tatim që mund të aplikohet në 

lidhje me dëmin pasuror dhe jopasuror;
(ii)  30,000 Euro (tridhjetë mijë euro), plus çdo tatim që mund të aplikohet për 

kërkuesin në lidhje me kostot dhe shpenzimet;
(b)  që nga skadimi i tre muajve të lartpërmendur deri në shlyerje, interesi i thjeshtë do 

të paguhet mbi shumat e mësipërme me një normë të barabartë 
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me normën marxhinale të kreditimit të Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së 
vonesës, plus tre pikë përqindjeje;

6. Rrëzon, unanimisht pjesën e mbetur të ankesave së kërkuesit për një shpërblim të 
drejtë.

      Hartuar në gjuhën angleze dhe frënge dhe mbajtur në seancë dëgjimore publike në 
Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 23 Qershor 2016.

 Johan Callewaert                                                                  Luis López Guerra
Zëvendës Sekretar                                                                        Kryetar

Në pajtim me Nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
opinionet e veçanta të mëposhtme i janë bashkëlidhur këtij vendimi:

(a) opinion i përbashkët konkurrues i gjyqtarëve Pinto de Albuquerque dhe Dedov;
(b) opinion konkurrues i gjyqtarit Sicilianos;
(c) opinion kundërshtues i gjyqtarit Pejchal;
(d) opinion kundërshtues i gjyqtarit Wojtyczek.

L.L.G
J.C.

OPINION I PËRBASHKËT KONKURRUES I GJYQTARËVE PINTO DE 
ALBUQUERQUE DHE DEDOV

1.  Ne ndajmë plotësisht gjetjet e Dhomës së Madhe të Gjykatës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut (Gjykata) në çështjen aktuale dhe pjesën më të madhe të arsyetimit të saj. 
Megjithatë, ne vlerësojmë se në vendim janë lënë shumë aspekte pa u përmendur. 
Disa elementë të rëndësishëm të kësaj çështje ose nuk u trajtuan fare, ose u prekën 
thjesht në mënyrë indirekte. Duke pasur parasysh rëndësinë vendimtare të kësaj çështje 
për sundimin e ligjit, pavarësinë e gjyqësorit dhe përcaktimin e rolit të Gjykatës në 
promovimin e këtyre vlerave në Evropë, ne e konsiderojmë të domosdoshme të 
shprehemi, urbi et orbi, mbi atë që është lënë pa u thënë.

Së pari, natyra e Nenit 11 (2) të Dispozitave Kalimtare të Ligjit Themeltar të 31 
Dhjetorit 2011 nuk është identifikuar qartë. Së dyti, Gjykata duket se e merr të mirëqenë 
faktin se ka juridiksion për të vlerësuar përputhshmërinë e dispozitave kushtetuese 
me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Konventa), pa shpjeguar arsyet dhe 
shtrirjen e përgjegjësisë së saj. Si substanca, ashtu edhe procedura për miratimin e 
dispozitave të kundërshtuara u vlerësuan nën prezumimin se Gjykata kishte kompetenca 
të zakonshme dhe ligjore për të verifikuar përputhshmërinë e reformave kushtetuese në 
fjalë me Konventën, duke përfshirë çështjet që lidhen me pavarësinë e gjyqësorit dhe 
sundimin e ligjit. Së treti, për qëllime të vlerësimit të saj mbi reformën kushtetuese, 
Gjykata njeh të drejtën e kërkuesit për akses në gjykatë, si një e drejtë sipas ligjislacionit 
të brendshëm, edhe pse çështja e ndërprerjes së parakohshme të mandatit të tij si kryetar 
i Gjykatës Supreme ishte parashikuar në një dispozitë kushtetuese kalimtare me qëllim 
që ta përjashtonte kërkuesin nga kundërshtimi përpara Tribunalit të Shërbimit. Gjykata 
gjeti se kjo e drejtë aksesi duhet të jepej duke interpretuar në legjislacionin e brendshëm 
standardet ndërkombëtare për pavarësinë e gjyqësorit, të cilat në shumicën e rasteve 
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janë “ligje të buta”. Në terma të drejtpërdrejtë, Gjykata jo vetëm që përcakton efektin 
e drejtpërdrejtë në rendin juridik hungarez të garancive të Nenit 6 për pavarësinë e 
gjyqësorit dhe të drejtën për akses në gjykatë; ajo shkon më tej dhe afirmon efektin 
supra-kushtetues të Konventës, me qëllim që të anashkalojë dispozitat kushtetuese të 
brendshme në kundërshtim me të. Duke vepruar kështu, Gjykata e konsideron veten si 
Gjykata Kushtetuese Evropiane, me kompetencë për t’i deklaruar dispozitat e brendshme 
kushtetuese pa ndonjë efekt juridik brenda rendit përkatës juridik të brendshëm.
Normat kushtetuese antikushtetuese

2.  Kërkuesi pretendon se nuk ka pasur akses në gjykatë ose në ndonjë organ tjetër që kryen 
një funksion gjyqësor që mund të klasifikohet si “gjykatë” për qëllimet e testit Vilho 
Eskelinen. Ai argumenton se shumica parlamentare ka zgjedhur qëllimisht të miratojë 
një akt legjislativ në nivelin më të lartë të hierarkisë së ligjeve me qëllim që të përjashtojë 
aksesin e tij në Gjykatën Kushtetuese.651 Në të njëjtën kohë, ai pretendon se kushti i 
parë i testit Vilho Eskelinen nuk u përmbush, pasi e drejta e tij për akses në gjykatë 
nuk përjashtohej nga ligji i brendshëm. Kontradikta logjike në arsyetimin e kërkuesit 
theksohet nga Qeveria, e cila argumenton se meqenëse Ligji Themeltar është pjesë e 
së drejtës kombëtare dhe ai përjashton aksesin në gjykatë, atëherë aksesi në gjykatë, në 
fakt është përjashtuar nga legjislacioni i brendshëm. Për më tepër, duke pasur parasysh 
statusin e veçantë kushtetues të kryetarit të Gjykatës Supreme krahasuar me gjyqtarët 
e tjerë dhe krerët e gjykatave më të ulëta, duke qenë se asnjë nga gjyqtarët e tjerë apo 
drejtuesit e gjykatave nuk zgjidhej nga Parlamenti dhe nuk gëzonte të njëjtat privilegje 
si kërkuesi dhe asnjë ekzekutiv i gjykatës, përveç kryetarit të Gjykatës Supreme nuk 
u përjashtua nga mbikëqyrja e Këshillit Kombëtar të Drejtësisë, mandati i kërkuesit si 
kryetar i Gjykatës Supreme ishte, përsëri sipas Qeverisë, i një natyre “qeveritare” dhe 
për këtë arsye përfundimi i mandatit të tij mund të justifikohej në bazë të “konsideratave 
politike”. Kështu, kushti i parë i testit Vilho Eskelinen, nëse ky test është i zbatueshëm, 
duhet të konsiderohet i përmbushur.

3.  Akti XX i vitit 1949 mbi Kushtetutën e Republikës së Hungarisë (Kushtetuta), i rishikuar 
në vitet 1989-90 ishte në fuqi deri më 31 Dhjetor 2011. Më 25 Prill 2011 u miratua Ligji 
i ri Themeltar i Hungarisë (Ligji Themeltar). Ai hyri në fuqi më 1 Janar 2012. Neni Q i 
Ligjit Themeltar parashikon:

Neni Q
(1)  Për të krijuar dhe ruajtur paqen dhe sigurinë, dhe për të arritur zhvillimin e 

qëndrueshëm të njerëzimit, Hungaria do të përpiqet për bashkëpunim me të gjithë 
popujt dhe vendet e botës.

(2)  Për të përmbushur detyrimet e saj sipas të drejtës ndërkombëtare, Hungaria duhet 
të sigurojë që ligji hungarez të jetë në përputhje me ligjin ndërkombëtar.

(3)  Hungaria do të pranojë rregullat përgjithësisht të njohura të së drejtës ndërkombëtare. 
Burime të tjera të së drejtës ndërkombëtare do të bëhen pjesë e sistemit ligjor 
hungarez me anë të shpalljes në rregulloret ligjore.

4. Në çështjen konkrete, Gjykata ballafaqohet me një dispozitë të përkohshme kushtetuese, 
Nenin 11(2) të Dispozitave Kalimtare të Ligjit Themeltar, i cili lexohet i vetëm ose në 
lidhje me Nenin 185 të Aktit CLXI të vitit 2011 për Organizimin dhe Administrimin e 
Gjykatave, dhe kishte efektin e privimit të një personi të caktuar, kërkuesit, nga mandati 
i tij si kryetar i Gjykatës Supreme, pa mundësinë e aksesit në gjykatë.

5.  Pavarësisht nga kjo kornizë kushtetuese dhe infra-kushtetues, Gjykata vlerëson në 
paragrafin 107 të vendimit se legjislacioni i brendshëm parashikonte “të drejtën për 

651   Paragrafi 22 i parashtrimeve të tij me shkrim të 8 Prillit 2015.
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një zyrtar të ushtronte mandatin e tij deri në kohën e përfundimit të tij”, kjo në zbatim 
të Neneve 48 (3) dhe 50 (3) të Kushtetutës së vitit 1949 dhe Neneve 73 dhe 74/A të 
Aktit LXVI të vitit 1997 mbi Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave. Ky ishte 
kuadri ligjor në fuqi në kohën e zgjedhjes së kërkuesit dhe gjatë mandatit të tij, deri më 
31 Dhjetor 2011. Gjykata shton se në rast të ndërprerjes së parakohshme të mandatit, 
zyrtari kishte “mundësi të kërkonte shqyrtim gjyqësor të atij vendimi”, duke thirrur 
mutatis mutandis, Zander k. Suedisë652. Prandaj, në paragrafin 109 konkludon se në 
kohën e zgjedhjes dhe gjatë mandatit të tij, kërkuesi kishte një pretendim të bazuar se 
në bazë të ligjit hungarez gëzonte mbrojtje ndaj heqjes arbitrare nga detyra si kryetar i 
Gjykatës Supreme. Me fjalë të tjera, Gjykata, në kuadrin e brendshëm ligjor, atë në fuqi 
më 1 Janar 2012 gjen një të drejtë, e cila në bazë të jurisprudencës së Gjykatës kërkonte 
shqyrtim gjyqësor të një vendimi për ndërprerjen e mandatit të kryetarit të Gjykatës 
Supreme.

6.  Në paragrafin 110, Gjykata përsërit se përfundimi ex lege i mandatit të kërkuesit nuk 
mund t’i “hiqte në mënyrë prapavepruese të drejtën për të mbrojtur të drejtat e tij, në 
bazë të rregullave në fuqi në kohën e zgjedhjes së tij”, duke refuzuar kështu në mënyrë 
eksplicite t’i përgjigjej pyetjes nëse ekzistonte një e drejtë në bazë të legjislacionit të ri 
kushtetues të brendshëm. Paragrafi 114 i vendimit përmban bazën ligjore përfundimtare 
mbi të cilën i është dhënë përgjigje kësaj pyetje. Gjykata i referohet “standardeve 
ndërkombëtare dhe të Këshillit të Evropës mbi pavarësinë e gjyqësorit dhe garancive 
procedurale të zbatueshme në rastet e heqjes së gjyqtarëve”, duke përfshirë Parimet 
themelore të Kombeve të Bashkuara mbi pavarësinë e gjyqësorit, Komentin e përgjithshëm 
nr. 32, “jurisprudenca relevante” e UNHRC-së, të Komitetit të të Drejtave të Njeriut të 
Kombeve të Bashkuara (UNHRC), Kartën Evropiane për statutin e gjyqtarëve, opinioni 
nr. 1 i Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropianë, Magna Carta e gjyqtarëve të CCJE 
dhe madje edhe jurisprudencës relevante të Gjykatës Ndër-Amerikane për të Drejtat e 
Njeriut. Për ta sqaruar më qartë: Gjykata thërret si bazë ligjore “legjislacionin e butë” të 
Këshillit të Evropës dhe organizatave të tjera ndërkombëtare dhe gjithashtu një çështje 
nga një gjykatë tjetër ndërkombëtare, jo vetëm për të mbështetur parimin e pavarësisë së 
gjyqësorit in abstracto, por gjithashtu për të pohuar in concreto ekzistencën e së drejtës 
civile individuale të kërkuesit për palëvizshmëri nga detyra dhe akses në gjykatë për ta 
mbrojtur këtë të drejtë në kuadrin ligjor hungarez në fuqi më 1 Janar 2012.

7.  E bindur nga legjislacioni ndërkombëtar rezervë i lartpërmendur, Gjykata, në mënyrë 
shumë novatore deklaron në paragrafin 118 se dispozita e re kushtetuese që ndikon në 
heqjen e një gjyqtari të caktuar nga detyra dhe e përjashton atë nga aksesi në gjykatë 
nuk anulon të drejtën civile individuale të kërkuesit që të mos shkarkohet në mënyrë 
arbitrare, e drejtë e cila ishte mbrojtur nga ligji kushtetues përpara hyrjes në fuqi të 
ligjit të ri kushtetues të lartpërmendur. Duhet pranuar se Gjykata konkludon se Neni 
11 (2) i Dispozitave Kalimtare të Ligjit Themeltar bie në kundërshtim jo vetëm me 
ligjin e zakonshëm, siç ishin parashikimet e tij deri më 31 Dhjetor 2011, por edhe me 
garancinë për pavarësinë e gjyqësorit, duke përfshirë edhe garancinë e palëvizshmërisë 
së gjyqtarëve, e mishëruar kjo në Nenin 48 (3) të Kushtetutës së vitit 1949, të cilit 
Gjykata i referohet në paragrafin 108 të vendimit. E njëjta garanci e pavarësisë së 
gjyqësorit ishte përfshirë në Nenin 26 (1) të vetë Ligjit të ri Themeltar të vitit 2011, e cila 
e bëri dispozitën e përkohshme të kundërshtuar një shembull të shquar të një “dispozite 
kushtetuese antikushtetuese” (verfassungswidrigen Verfassungsnorm)653.

652   28 Nëntor 1993, Seria A nr. 279-B. Shih paragrafin 107 të vendimit.
653   Një mundësi e tillë është diskutuar në literaturën kushtetuese (shih, për shembull, në Gjermani, Otto Bachof’s 
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8. Çështja nuk është e re në Hungari654. Një debat mbi statusin kushtetues të Dispozitave 
kalimtare të Ligjit Themeltar nisi pasi Avokati i Popullit hungarez kërkoi që Gjykata 
Kushtetuese t’i deklarojë Dispozitat kalimtare si antikushtetuese në tërësi, ose në 
mënyrë alternative dispozita të caktuara, pasi sipas mendimit të tij ato nuk përmbanin 
masa kalimtare. Amendamenti i parë i 18 Qershorit 2012 në Ligjin Themeltar sqaroi 
se Dispozitat kalimtare ishin pjesë e Ligjit Themeltar, në mënyrë që t’i mbronte ato 
nga shqyrtimi nga Gjykata Kushtetuese. Më 29 Dhjetor 2012, në vendimin e saj nr. 
45/2012, Gjykata Kushtetuese ka shpallur të pavlefshme disa nga dispozitat mbi bazën 
se ato nuk i janë përmbajtur kërkesës për tranzicionin655. Duke pranuar se “kushtetutë-
bërësi mund të inkorporojë në Ligjin Themeltar subjekte me rëndësi kushtetuese që 
bien brenda fushëveprimit subjektiv rregullator të Ligjit Themeltar”, më tej gjyqtarët 
kushtetues hungarezë deklaruan se “kriteret kushtetuese të një shteti demokratik 
nën sundimin e së drejtës janë në të njëjtën kohë vlerat kushtetuese, parimet dhe 
liritë themelore demokratike të përfshira në traktatet ndërkombëtare dhe të njohura 
e pranuara nga komunitetet e shteteve demokratike nën sundimin e ligjit, si dhe ius 
cogens, të cilat pjesërisht mbivendosen me të mësipërmet. Nëse është e nevojshme, 
Gjykata Kushtetuese mund të shqyrtojë zbatimin e lirë dhe kushtetutshmërinë e 
kërkesave thelbësore, garancive dhe vlerave të shteteve demokratike nën sundimin e 
ligjit.” Prandaj, pavarësisht nga mungesa e një  “klauzole të përjetshme” eksplicite dhe 
të pandryshueshme në Ligji Themeltar656, Gjykata Kushtetuese pranoi një hierarki të 
brendshme brenda këtij ligji, në bazë të të cilit do të zgjidhej çdo konflikt i mundshëm 
brenda Ligjit Themeltar.

9. Megjithatë, Gjykata Kushtetuese shmangi kryerjen e shqyrtimit substancial të 
Dispozitave kalimtare. Kjo vetëpërmbajtje nga ana e Gjykatës Kushtetuese të Hungarisë 
vështirë se përputhet me “vazhdimësinë kushtetuese” ndërmjet Kushtetutës së vitit 1949 
dhe Ligjit Themeltar të vitit 2011, të cilat ndajnë inter alia parimet bazë të sundimit të 

seminal Verfassungswidrige Verfassungsnormen?, Tübingen: J CB Mohr (Paul Siebeck), 1951, dhe Gottfried 
Dietze, “Unconstitutional Constitutional Norms? Constitutional Development in Postwar Germany”, në Virginia 
Law Review, vol. 42, nr. 1 (Jan. 1956), f. 1-22; dhe, për një vështrim të përgjithshëm jashtë Evropës, Aharon Barak, 
“Unconstitutional Constitutional Amendments”, në Israel Law Review, vol. 44 (2011): f. 321-341, dhe Yaniv Roznai, 
Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment 
Powers, London School of Economics and Political Science, 2014).
654   Shih, për një përshkrim përmbledhës të diskutimit, “Keeping the guardian under control: The case of Hungary”, 
Raport nga Krisztina Kovács, 25 Korrik 2013, CDL-JU (2013) 006; Gábor Halmai, “Unconstitutional Constitutional 
Amendments. Constitutional Courts as Guardians of the Constitution?”, Constellations, 2 (2012), f. 182-203; dhe 
një shkrim kërkimor shumë interesant “Analysis of the Performance of Hungary’s ‘one-party elected’ Constitutional 
Court Judges between 2011 and 2014” nga Instituti i Károly Eötvös, Bashkimi hungarez i lirive civile dhe Komiteti 
hungarez i Helsinkit, 2014, i disponueshëm në internet. Shih gjithashtu, veçanërisht në lidhje me pajtueshmërinë e 
dispozitave të reja kushtetuese me parimet kushtetuese të sundimit të ligjit dhe pavarësisë së gjyqësorit në Hungari, 
CDL-AD (2011) 016-e, Opinion mbi Kushtetutën e re të Hungarisë të miratuar nga Komisioni i Venecias në seancën 
e tij të 87-të plenare (Venecia, 17-18 Qershor 2011), para. 140; CDL-AD (2013) 012 Opinioni 720/2013 i Komisionit 
të Venecias për Amendamentin e Katërt të Ligjit Themeltar të Hungarisë, Strasburg, 17 Qershor 2013, para. 115; 
dhe CDL-AD (2012) 001, Opinion mbi Aktin CLXII të vitit 2011 për Statusin ligjor dhe shpërblimin e gjyqtarëve 
dhe Aktin CLXI të 2011 për Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave të Hungarisë, miratuar nga Komisioni 
i Venecias në Sesionin e 90-të Plenar, 16-17 Mars 2012), para. 118; CDL-AD (2012) 020, Opinion mbi Aktet 
Kardinale në lidhje me gjyqësorin që janë ndryshuar pas miratimit të Opinionit CDL-AD (2012) 001 mbi Hungarinë, 
miratuar nga Komisioni i Venecias në Sesionin e 92-të Plenar (Venecia, 12-13 Tetor 2012), para. 88.
655   Vendimi nr. 45/2012. (XII.29) AB i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Hungarisë (pika IV.7), ABK Janar 
2013, 2, 29) dhe vendimi nr. 166/2011. (XII. 20.) AB i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Hungarisë, ABH 
2011, 545.
656   Ashtu si Neni 112 i Kushtetutës norvegjeze 1814, Neni 139 i Kushtetutës italiane 1947, Neni 79 (3) i Ligjit 
Themeltar gjerman 1949, Neni 89 i Kushtetutës franceze 1958, Neni 288 i Kushtetutës portugeze të 1976 dhe Neni 
4 i Kushtetutës turke të 1982.
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ligjit dhe parimet e pavarësisë së gjyqësorit dhe palëvizshmërisë së gjyqtarëve657. Një 
vazhdimësi e tillë është e ankoruar në retorikën historike të vetë Ligjit Themeltar, në 
referencat e shumta të “Kushtetutës historike”, në Preambulën e saj dhe akoma më qartë 
në Nenin R.3 të saj, ku parashikohet se “Ligji Themeltar do të interpretohet në pajtim 
me... arritjet e kushtetutës sonë historike”.

10. Prova më e mirë e “vazhdimësisë kushtetuese’ të parimeve të sundimit të ligjit dhe 
parimeve të pavarësisë së gjyqësorit dhe palëvizshmërisë së gjyqtarëve është diskutimi i 
mbajtur në mes të shumicës dhe pakicës brenda vetë Gjykatës Kushtetuese, në vendimin 
e saj nr. 3076/2013 mbi ankimimin kushtetues të paraqitur nga zëvendëskryetari i 
Gjykatës Supreme, mandati i të cilit kishte filluar përpara hyrjes në fuqi të Ligjit 
Themeltar658. Vlen të përmendet se argumentet kryesore të “pakicës së fortë” prej shtatë 
gjyqtarësh mbështeten në garancitë e ndarjes së pushtetit, ndalimin e legjislacionit 
prapaveprues, parimin e sundimit të ligjit dhe të drejtën për një zgjidhje efektive659. 
Duke pasur parasysh “vazhdimësinë kushtetuese” të lartpërmendur, nuk ka dyshim se në 
rendin kushtetues hungarez këto janë parime shumëvjeçare, edhe përpara dhe pas hyrjes 
në fuqi të Ligjit Themeltar, të cilat u vunë në pikëpyetje në mënyrë të drejtpërdrejtë nga 
Neni 11 (2) i Dispozitave kalimtare të lartpërmendura.

11. Për më tepër, sipas jurisprudencës së konsoliduar të Gjykatës Kushtetuese të Hungarisë 
në kohën përkatëse, heqja e parakohshme ex lege e krerëve të autoriteteve shtetërore 
është kushtetuese vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, p.sh. kur jemi përpara një 
ndryshimi strukturor të institucionit660. Gjykata Kushtetuese, gjithashtu theksoi dallimin 
mes zyrtarëve shtetërorë të përmendur shprehimisht në Kushtetutë, siç është kryetari i 
Gjykatës Supreme dhe atyre zyrtarëve që kryesojnë organet shtetërore, por që janë në 
varësi të Qeverisë. Të parët gëzojnë nivel më të lartë mbrojtje: Gjykata Kushtetuese ka 
vlerësuar se “mandati i tyre, i cili zgjatet përtej cikleve zgjedhore, është një mbrojtje për 
funksionimin e duhur të një shteti demokratik të qeverisur nga sundimi i ligjit”661. Ajo 
ka konkluduar për shembull, se futja e një baze të re për ndërprerjen e mandatit të kreut 
të një organi shtetëror që ka një detyrë të mbrojtur nga Kushtetuta, ndërkohë që mandati 
ishte ende në fuqi, shkel ndalimin fuqisë prapavepruese të ligjit dhe parimin e sundimit 
të ligjit662.

12. Pushteti ligjvënës hungarez, Parlamenti hungarez vendosi me dy të tretat e tij të mbyllë 
debatin kushtetues në vazhdim, përmes Nenit 12 (3) të Amendamentit të katërt, i cili 
ndryshon Nenin 24 (5) të Ligjit Themeltar si më poshtë: “Gjykata Kushtetuese mund të 
shqyrtojë vetëm Ligjin Themeltar dhe Amendamentet e tij në lidhje me përputhshmërinë 
me kërkesat procedurale të përcaktuara në Ligjin Themeltar mbi miratimin dhe shpalljen 
e tij”. Për më tepër, Neni 19 i Amendamentit të katërt fut pikën 5 në Dispozitat e ndryshme 

657   Shih vendimin nr. 22/2012. (V. 11.) AB të Gjykatës Kushtetuese të Hungarisë, ABK Qershor 2012, 94, 97: “Në 
rastet e reja, Gjykata Kushtetuese mund të përdorë argumentet e përfshira në vendimet e mëparshme, të dhëna 
përpara hyrjes në fuqi të Ligjit Themeltar dhe në lidhje me pretendime kushtetuese për të cilat është shprehur në 
vendimin e dhënë, me kusht që kjo të jetë e mundur në bazë të dispozitave konkrete dhe rregullave të interpretimit 
të Ligjit Themeltar, të cilat kanë përmbajtje të njëjtë ose të ngjashme me dispozitat e përfshira në Kushtetutën e 
mëparshme... Konkluzionet e Gjykatës Kushtetuese që i përkasin këtyre vlerave themelore, të drejtave dhe lirive të 
njeriut dhe institucioneve kushtetuese dhe të cilat nuk janë ndryshuar me Ligjin Themeltar mbeten ende të vlefshme”.
658   Shih paragrafin  55 të vendimit aktual.

659   Shih paragrafin  56 të vendimit aktual.
660   Vendimet në lidhje me Autoritetin Hungarez të Mbikëqyrjes Financiare (nr. 7/2004 (III.24.) AB), Autoriteti 
hungarez i Energjisë (nr. 5/2007. (II.27. AB) dhe Autoriteti Hungarez i Konkurrencës (183/2010. (X.28.) AB). Për 
shembull, në vendimin nr. 5/2007, Gjykata Kushtetuese vuri në dukje se nuk kishte pasur riorganizim të Autoritetit, 
vetëm se kompetencat e tij kishin ndryshuar, por pa kërkuar heqjen e kryetarit dhe zëvendëskryetarit nga detyra.
661   Vendimi nr. 7/2004. (III.24.) AB, cituar më lart.
662   Vendimi nr. 183/2010. (X.28.) AB, cituar më lart.
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dhe përmbyllëse, ku parashikohet se “shfuqizohen vendimet e Gjykatës Kushtetuese të 
dhëna përpara hyrjes në fuqi të Ligjit Themeltar. Kjo dispozitë nuk paragjykon efektin 
ligjor që kanë sjellë këto vendime”. Qëllimi legjislativ i vetë-deklaruar ishte të ndalohej 
Gjykata Kushtetuese të shqyrtonte antikushtetutshmërinë substanciale të dispozitave 
kushtetuese dhe të ndalohej të referonte ndonjë vendim të mëparshëm të Gjykatës 
Kushtetuese të marrë duke u mbështetur në rregullimet e vitit 1990 deri në futjen e 
Ligjit Themeltar të ri, më 1 Janar 2012. Kjo padyshim, ndër të tjera ngre edhe probleme 
të mëdha në lidhje me parimet e sundimit të ligjit dhe pasigurisë ligjore663. E thirrur 
për të vlerësuar këtë Amendament, Gjykata Kushtetuese, në vendimin e saj nr. 12/2013 
deklaroi se do të kishte juridiksion për të analizuar dispozitat e reja të inkorporuara me 
Amendamentin e katërt, pasi detajet e tyre ishin të përshkruara në Akte të mëtejshme, 
me qëllim që të siguronin se ato “përbënin një sistem që ishte i lirë nga çdo mospërputhje 
me detyrimet ndërkombëtare dhe ato të Bashkimit Evropian”664. Për më tepër, pas hyrjes 
në fuqi të Amendamentit të katërt, Gjykata Kushtetuese i është referuar herë pas here 
vendimeve të saj, të dhëna përpara hyrjes në fuqi të Ligjit Themeltar.

13. Si përfundim, debati mbi antikushtetushmërinë e dispozitave kushtetuese nuk është 
mbyllur ende në Hungari665. Në çdo rast, pavarësisht nga kompetenca e Gjykatës 
Kushtetuese për të kontrolluar antikushtetutshmërinë substanciale të dispozitave 
kushtetuese, Neni 11 (2) i Dispozitave kalimtare është në thelb një dispozitë kushtetuese 
antikushtetuese, në dritën e “kushtetutës historike” hungareze dhe “vazhdimësisë 
kushtetuese” të parimeve të pavarësisë së gjyqësorit dhe të palëvizshmërisë së 
gjyqtarëve, si në Ligjin e ri Themeltar, edhe në Kushtetutën e vjetër. Më 1 Janar 2012, 
kërkuesi gëzonte ende të drejtën individuale civile që të mos hiqej nga detyra si kryetar 
i Gjykatës Supreme gjatë mandatit të tij, përveçse nëse ai shkarkohej me ligj, madje në 
atë rast ai do të kishte të drejtë të shfrytëzonte një mjet efektiv ankimi përpara Tribunalit 
të Shërbimit, të dyja të drejtat e mbrojtura nga legjislacioni i brendshëm, siç ai është 
interpretuar dhe plotësuar me standardet relevante të së drejtës ndërkombëtare, të cilat 
përbënin kryesisht “legjislacion të butë”.
Legjislacioni Ad Hominem

14. Nga këndvështrimi i Komisionit të Venecias, të cilin Gjykata e pranon në paragrafin 117 
të vendimit, legjislacioni i kontestuar ishte “i drejtuar kundër një personi të caktuar” dhe 
prandaj ishte “në kundërshtim me sundimin e ligjit”. Për të thënë ndryshe, ky ishte një 
legjislacion i konceptuar për të arritur një rezultat specifik, i cili ishte i dëmshëm për një 
individ konkret (adhominem, konkret-individuellen Massnahmegesetz), që u mbrojt nën 
një “shtresë kushtetuese”, në mënyrë që të shmangej çdo mundësi e shqyrtimit gjyqësor. 
Me të drejtë, Gjykata u tërhoq nga toleranca e mëparshme e ndjekur vis-à-vis “ligjeve 
të posaçme që përcaktonin kushte specifike të cilat vlenin për një ose më shumë persona 
të emëruar”, duke cituar vetëm pjesërisht vendimin e Vistiņš dhe Perepjolkins666 dhe 

663   Shih Opinionin nr. 720/2013, cituar më lart, para. 88-108, për kritikën e këtyre ndryshimeve. Pozicioni i Qeverisë 
hungareze u bazua në Opinionin juridik të një studiuesi gjerman, i cili ishte për renditjen e barabartë të të gjitha 
dispozitave kushtetuese në kornizën kushtetuese hungareze dhe kështu mohonte mundësinë e normave kushtetuese 
antikushtetuese dhe përgjegjësinë e Gjykatës Kushtetuese për të kontrolluar kushtetutshmërinë substanciale 
të dispozitave kushtetuese, megjithëse ai e njihte këtë mundësi në rast të një Amendamenti kushtetues që do të 
rrezikonte parimin e “mbrojtjes së dinjitetit njerëzor”, Grundsatz vom Schutz der Menschenwürde (Rechtsgutachten 
zur Verfassungs- und Europarechtskonformität der Vierten Verfassungsnovelle Zum ungarischen Grundgesetz vom 
11./25 März 2013, Prof. Rupert Scholz, Berlin, 18 Prill 2013).
664   Vendimi nr. 12/2013. (V.24.) AB i Gjykatës Kushtetuese të Hungarisë.
665   Shih raportin e Krisztina Kovács, cituar më lart, i cili referon te shembulli i Gjykatës Supreme të Indisë.
666   Shih Vistiņš dhe Perepjolkins k. Letonisë [GC], nr. 71243/01, 25 Tetor 2012.
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duke u pajtuar me opinion e qartë-kristal të Komisionit të Venecias që kundërshtonte një 
legjislacion të tillë.

15. Për qëllime të Nenit 6 të Konventës, Gjykata sqaron se që të plotësohet kushti i parë i 
testit Vilho Eskelinen, përjashtimi për postin apo kategorinë përkatëse të personelit, ose 
për masat që kanë të bëjnë me to duhet të përkufizohet në mënyrë të përgjithshme dhe 
abstrakte, por që nuk jemi përpara këtij rasti. Prandaj, ligji i brendshëm i kundërshtuar, 
në rastin e kërkuesit nuk “përjashtoi shprehimisht” aksesin në gjykatë, kjo për faktin e 
thjeshtë se nuk kishte karakteristikat minimum të një “ligji” në një shtet të qeverisur 
nga sundimi i ligjit dhe brenda kuptimit të kërkesave të Konventës për “karakteristikat 
e ligjit”. Rrjedhimisht, kushti i parë i testit Vilho Eskelinen nuk u përmbush dhe prandaj 
aplikohet Neni 6 § 1 i Konventës. Nuk mund të mos kujtojmë fjalët e Radbruch në 
pesë minuta filozofi ligjore: “Es gibt also Rechtsgrundsätze, die stärker sind als jede 
rechtliche Satzung, so daß ein Gesetz, das ihnen widerspricht, der Geltung bar ist.” (Ka 
parime ligjore të cilat kanë më shumë peshë se çdo akt ligjor dhe në këtë mënyrë, një ligj 
në konflikt me to nuk është i vlefshëm)667.

16. Duke arritur në këtë përfundim, Gjykata nuk mund të mos mbajë një qëndrim të 
vendosur mbi paligjshmërinë e qëllimit të Nenit 11 (2) të Dispozitave tranzitore të 
Ligjit Themeltar, në lidhje me Nenin 185 të Ligjit për Organizimin dhe Administrimin e 
Gjykatave, gjë të cilën e bën në paragrafin 156 të vendimit. Për Gjykatën, paligjshmëria 
e qëllimit të dispozitave të lartpërmendura është flagrante. Që nga fillimi i procedurës 
legjislative, qëllimi ishte të sakrifikonte kërkuesin në altarin e politikave qeveritare për 
gjyqësorin. Me fjalë të tjera, Gjykata konstaton se ekziston një lidhje e ngushtë midis 
“cilësisë së dobët të ligjit”, nga njëra anë, në kuptimin e standardeve të zbatueshme të 
sundimit të ligjit dhe nga ana tjetër, qëllimet ad hominem të ndjekura nga legjislacioni i 
ri.
Efekti i drejtpërdrejtë, supra-kushtetues i Konventës

17. Adresimi i drejtpërdrejtë i Gjykatës në standardet e së drejtës ndërkombëtare për 
pavarësinë e gjyqësorit, duke përfshirë burimet “e buta ligjore” për të trajtuar situatën e 
kërkuesit, është jashtëzakonisht i mrekullueshëm dhe i lavdërueshëm. Siguria e mandatit 
dhe kushtet e shërbimit të gjyqtarëve janë elementë absolutisht të domosdoshëm për 
ruajtjen e pavarësisë së gjyqësorit, sipas të gjitha standardeve ligjore ndërkombëtare, 
duke përfshirë edhe ato të Këshillit të Evropës. Jurisprudenca e Gjykatës sipas Nenit 
6 ka pohuar se nga palëvizshmëria e gjyqësorit përfitojnë të gjithë personat që sipas 
Nenit 6 përbëjnë një “gjykatë të pavarur”668. Në këto standarde, asgjë nuk sugjeron se 
parimi i palëvizshmërisë së gjyqtarëve nuk duhet të zbatohet për mandatin e kryetarëve 
të gjykatave, pavarësisht nëse ata, përveç funksioneve gjyqësore kryejnë edhe ato 
administrative ose menaxheriale.

18. Siç ka deklaruar vetë Gjykata Kushtetuese hungareze në vendimin e saj të rëndësishëm 
nr. 45/2012, vlerat e përbashkëta të Shteteve evropiane të qeverisura nga sundimi i ligjit 
janë të mishëruara në traktatet ndërkombëtare, duke përfshirë edhe Konventën në vijën 
e frontit669. Në rastin në fjalë, dispozita e përkohshme e kundërshtuar vë në rrezik një 

667   Gustave Radbruch, “Fünf Minuten Rechtsphilosophie”, në Rhein-Neckar-Zeitung, 12 Shtator 1945 dhe në 
anglisht “Five Minutes of Legal Philosophy” (1945), Oxford Journal of Legal Studies, vol. 26, nr. 1, 2006, f. 13-15.
668   Për shembull, Campbell dhe Fell k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 7819/77 dhe 7878/77, 28 Qershor 1984, § 80; 
Cooper k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 48843/99, 16 Dhjetor 2003, § 118; dhe Fruni k.Sllovakisë, nr. 8014/07, § 145, 
21 Qershor 2011.
669   Vendimi nr. 45/2012, cituar më lart. Shih gjithashtu vendimin nr. 166/2011. (XII. 20.) AB të Gjykatës Kushtetuese 
të Republikës së Hungarisë, ABH 2011, 545. Për shembull, Conseil d’Etat francez ka njohur një të drejtë individuale 
të gjyqtarit për mos heqje nga detyra që nga vendimi i saj i 27 Majit 1949 në çështjen Véron-Réville (shih Gazette 
du Palais, 10 Qershor 1949, f. 34-36).
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nga këto vlera të përbashkëta, përkatësisht pavarësinë e gjyqësorit.
19. Qasja dualiste e Hungarisë në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet ligjit të saj të brendshëm 

dhe së drejtës ndërkombëtare670 nuk luan asnjë rol në arsyetimin e Gjykatës, gjë që 
tregon edhe një herë se nga perspektiva e Strasburgut, dallimi klasik mes sistemeve 
moniste dhe dualiste është tërësisht i vjetërsuar671. Po aq i parëndësishëm për Gjykatën 
është edhe klasifikimi i parimeve të pavarësisë së gjyqësorit, i palëvizshmërisë së 
gjyqtarëve dhe i aksesit në gjykatë për mbrojtjen e kësaj palëvizshmërie si një çështje 
e së drejtës zakonore ndërkombëtare apo edhe ius cogens. Për Gjykatën mjafton të 
konfirmohet ekzistenca e këtyre parimeve në të drejtën ndërkombëtare të përgjithshme, 
në ligjin e Këshillit të Evropës dhe në veçanti në Konventë. Gjykata nuk shkon aq larg 
sa të theksojë në mënyrë eksplicite se parimet e lartpërmendura janë parime ligjore 
përgjithësisht të njohura nga kombet e qytetëruara, por e pranon këtë gjë në mënyrë 
implicite.

20. Në lidhje me këtë, Gjykata rrëzon pretendimin e Qeverisë se “sipas Nenit 6, nuk është 
kërkuesi ai që gëzon të drejtën të jetë gjyqtar i pavarur, por [më tepër] shtetasit hungarezë 
dhe të gjithë nën juridiksionin e Hungarisë të cilët kanë të drejtën e një sistemi gjyqësor 
të pavarur”672. Sipas Qeverisë, nga formulimi i Nenit 6 është e qartë se mbajtësit e të 
drejtave sipas këtij Neni janë palët në procedurat gjyqësore dhe jo gjyqtarët që shqyrtojnë 
rastet e tyre. Prandaj, Qeveria mendonte se nga Neni 6 nuk mund të rrjedhë asnjë e drejtë 
individuale e gjyqtarëve në lidhje me pavarësinë e tyre, gjë që e privonte kërkuesin nga 
gëzimi i statusit të viktimës. Por Gjykata mendon ndryshe, duke përcaktuar efektin e 
drejtpërdrejtë në rendin e brendshëm ligjor të garancive të parashikuara nga Neni 6 në 
lidhje me pavarësinë e gjyqësorit dhe të drejtën plotësuese të aksesit në gjykatë për të 
mbrojtur këtë pavarësi. Sipas mendimit të Gjykatës, kërkuesi nuk parashtroi vetëm një 
pretendim të bazuar, por gëzonte edhe një të drejtë civile individuale, të detyrueshme të 
zbatohej sipas ligjit vendas, e lexuar kjo sipas optikës së Konventës dhe instrumenteve 
të tjera shumë të rëndësishme të Këshillit të Evropës dhe të së drejtës ndërkombëtare. 
Për më tepër, duke theksuar se kjo e drejtë mbizotëronte mbi dispozitat kushtetuese 
kalimtare kontradiktore, të cilat kishin penguar aksesin e kërkuesit në gjykatë, Gjykata 
pranon efektin e drejtpërdrejtë dhe mbizotërues të Konventës në lidhje me garancinë e 
pavarësisë së gjyqësorit dhe të drejtën plotësuese të aksesit në gjykatë për ta mbrojtur 

670   Për Hungarinë si sistem dualist shih Raportin për implementimin e traktateve ndërkombëtare për të drejtat e 
njeriut në ligjin vendas dhe rolin e gjykatave, miratuar nga Komisioni i Venecias në seancën e 100-të plenare (Romë, 
10-11 Tetor 2014), CDL-AD (2014) 036, para. 22; Nóra Chronowski dhe Erzsébet Csatlós, “Judicial Dialogue or 
National Monologue? The International Law and Hungarian Courts”, në ELTE Law Journal, 2013-1, f. 7-29; Nora 
Chronowski, Timea Drinóczi dhe Ildikó Ernszt, “Hungary”, në Dinah Shelton (ed.), International Law and Domestic 
Legal Systems, Incorporation, Transformation and Persuasion, Oksford, OUP, 2011, f. 259-287; dhe Anneli Albi, 
EU Enlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europe, Cambridge, CUP, 2005, f. 82-87. Por 
“rregullat përgjithësisht të njohura të së drejtës ndërkombëtare” zbatohen drejtpërdrejtë në rendin e brendshëm 
hungarez, sipas Nenit Q (3) të Ligjit Themeltar. Sipas Gjykatës Kushtetuese, shprehja “rregullat përgjithësisht të 
njohura të së drejtës ndërkombëtare” e përdorur nga Kushtetuta e vitit 1949 dhe Ligji Themeltar i vitit 2011 përfshin 
të drejtën ndërkombëtare të zakonshme, normat imperative (ius cogens) dhe parimet e përgjithshme të ligjit të 
njohura nga kombet e civilizuara (shih vendimin nr. 30/1998 (VI.25) AB të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së 
Hungarisë, ABH 1998, 220).
671   Kështu, nga këndvështrimi i ligjit evropian për të drejtat e njeriut, dallimi ndërmjet shteteve moniste dhe dualiste 
është një “problem i rremë”. Shih tekstin e shkëlqyer të Andrew Drzemczewski, “Les faux débats entre monisme 
et dualisme - droit international et droit français: l›exemple du contentieux des droits de l›homme”, në Boletim da 
sociedade brasileira de direito internacional, Ano 51, nr. 113/118 (Jan./Dhjet. 1998), f. 100. Ai shtoi vërejtjet e 
mëposhtme “ndriçuese”: “Kur Komiteti i Ministrave... mbikëqyr ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane 
të të Drejtave të Njeriut, fakti që një shtet është monist ose dualist, ose nëse një shtet ka inkorporuar dispozitat e 
KEDNj në ligjin e tij të brendshëm, nuk merret kurrë parasysh” (nënvizimi i autorit).
672   Ky mendim është shprehur në parashtrimet përpara Dhomës së Madhe.
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këtë pavarësi.
21. Në rrethanat e një ndërhyrje të qartë në thelbin e një garancie dhe të drejte të parashikuar 

në Nenin 6, Gjykata nuk mund të mbyllë njërin syrin. Si çështje parimi, është e 
domosdoshme të pohohet nevoja e shqyrtimit gjyqësor të legjislacionit të brendshëm, 
duke përfshirë edhe legjislacionin kushtetues, kjo për hir të mbrojtjes efektive dhe jo-
iluzive të të drejtave të njeriut në Evropë. Pavarësisht nga fakti që kërkuesi nuk u hoq 
nga detyra e tij si gjyqtar dhe u lejua të ushtrojë funksionin e gjyqtarit në Gjykatën 
Supreme, largimi i tij nga detyra e kryetarit të Gjykatës Supreme solli një efekt frenues 
në shprehjen e mendimeve profesionale nga gjyqtarët e tjerë, pavarësinë e gjyqësorit 
dhe sundimin e ligjit në Hungari. Në këtë kontekst politik dhe shoqëror, Gjykata 
percepton një rrezik serioz se të gjitha të drejtat dhe liritë e Konventës do të ishin në 
rrezik në Hungari, pasi ato do të vendoseshin në duart e ndonjë shumice politike të 
caktuar, e cila mund të manipulonte anëtarët më të lartë të gjyqësorit si gurë në një 
lojë shahu673. Argumenti i Qeverisë se largimi i kërkuesit nga detyra duhet të jetë në 
fakt subjekt i konsideratave politike, duke pasur parasysh se funksioni i tij ishte më 
shumë i një natyre administrative ose “qeveritare”, sesa gjyqësore dhe se pikëpamjet 
e tij ishin më shumë politike sesa profesionale, është refuzuar në mënyrë kategorike 
nga Gjykata. Sikurse është argumentuar se ndryshimet organizative dhe funksionale në 
sistemin e administrimit të gjyqësorit dhe kompetencat e Kúria , si dhe kriteret e reja 
të përshtatshmërisë lindën nga nevoja për të rritur pavarësinë e gjyqësorit, e njëjta gjë 
duhet të argumentohet edhe në lidhje me parashtrimin e Qeverisë se “shërbimi gjyqësor 
në një gjykatë ndërkombëtare nuk mund të barazohet me shërbimin gjyqësor kombëtar 
nga pikëpamja e pavarësisë ose pavarësisë së perceptuar të gjyqësorit”674. Por ky 
parashtrim i Qeverisë paraqet një mungesë të madhe respekti për gjyqtarët e Gjykatës 
dhe hedh dyshime mbi vetë pavarësinë e kësaj Gjykate.

22. Pasi pohoi plotësisht kompetencën e saj kushtetuese, Gjykata vijoi me vlerësimin 
tërësor dhe substancial të legjislacionit kushtetues dhe infra-kushtetues të kundërshtuar 
nga kërkuesi675, procedurat që sollën miratimin e tij676, përputhshmërinë e tij me 
Konventën dhe me standardet ndërkombëtare të përmendura më lart. Ndërsa vlerësimi 
i kujdesshëm i Gjykatës për të dyja këto aspekte meriton miratimin tonë të plotë, duhet 
nënvizuar një hollësi, konkretisht fakti se ndërprerja e kundërshtuar u miratua me 
shpejtësi ekstreme, si një amendament i minutës së fundit i projektligjit të paraqitur nga 
deputetët në formën e një “Amendamenti përpara votimit përmbyllës”, duke shmangur 
kështu detyrimet e zakonshme për konsultim dhe debatin e duhur parlamentar. Nga kjo 
perspektivë, procesi legjislativ “mund të kuptohet si një përpjekje për të hequr qafe një 
person të caktuar që do të ishte kandidat për President”, sikurse konkludoi Komisioni i 
Venecias677.
Gjykata si Gjykatë Kushtetuese Evropiane

23. Këshilli i Evropës është një rend juridik autonom, i bazuar në marrëveshje dhe 
veprime të përbashkëta në fushat ekonomike, sociale, kulturore, shkencore, ligjore dhe 
administrative, si dhe në ruajtjen dhe realizimin e mëtejshëm të të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut678. Me më shumë se 217 traktate, rendi ligjor i kësaj organizate 

673   Për të cituar Prokurorin e Përgjithshëm Dupin gjatë Monarkisë së korrikut, “Un juge qui craint pour a place in 
order plus la justice” (cituar në Marcel Rousselet, Histoire de la magistrature française des origines à nos jours, 
vol. 2, Plon, Paris, f. 174).
674   Ky mendim është shprehur në parashtrimet përpara Dhomës së Madhe.
675   Shih paragrafin 150 të vendimit.
676   Shih paragrafin 149 të vendimit.
677   Shih paragrafin 59 të vendimit.
678   Neni 1, paragrafi b i Statutit të Këshillit të Evropës të vitit 1949.
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ndërkombëtare ka në majën e tij një traktat ndërkombëtar, Konventën Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, e cila ka efekt të drejtpërdrejtë, mbizotërues mbi ligjet e brendshme 
të Shteteve Anëtare të Këshillit të Evropës679. Më shumë se thjesht një marrëveshje 
shumëpalëshe mbi detyrimet reciproke të Palëve të saj Kontraktuese, Konventa krijon 
detyrime për Palët Kontraktuese ndaj të gjithë individëve dhe subjekteve private 
brenda juridiksioneve të tyre. Kjo do të thotë se ligji i Konventës nuk ka vetëm një 
efekt deklarativ, por një efekt themelor në rendin e brendshëm ligjor. Me rolin e saj 
transformues, të theksuar në Preambulë, si një instrument për ndërtimin e një bashkimi 
më të ngushtë mes shteteve evropiane dhe zhvillimin e të drejtave të njeriut në baza të 
gjera evropiane, Konventa nuk i nënshtrohet as rregullave kushtetuese të brendshme, 
as rregullat më të larta të së drejtës ndërkombëtare, pasi është ligji suprem i kontinentit 
evropian680. Në Evropë, ligji i brendshëm i Shteteve Anëtare është i nënshtruar ndaj 
përparësisë së Konventës si një instrument kushtetues i rendit publik evropian681.

Në çështjen konkrete, ky instrument kushtetues është përdorur plotësisht nga 
Gjykata, jo vetëm për të korrigjuar dëmin që i është bërë kërkuesit, por edhe për të 
qortuar zgjedhjen politiko-kushtetuese të bërë në Nenin 11 (2) të Dispozitave tranzitore 
të Ligjit Themeltar, në lidhje me Nenin 185 të Ligjit për Organizimin dhe Administrimin 
e Gjykatave682. Paragrafi 118 i vendimit i lexuar në dritën e paragrafit 110, përcakton 

679   Shih në lidhje me këtë, inter alia, Greer dhe Wildhaber, “Revisiting the debate about ‘constitutionalising’, 
GjEDNj, Human Rights Law Review 12: 4 (2012), f. 655-687; De Londras, “Dual Functionality and the persistent 
frailty of the European Court of Human Rights”, European Human Rights Law Review, botimi 1 (2013), f. 38-
46; Arnold, “National and supranational constitutionalism in Europe”, në New Millennium constitutionalism: 
paradigms of reality and challenges, Harutyunyan (ed.), 2013, f. 121-134; Sweet, “Sur la constitutionnalisation de 
le Convention européenne des droits de l’homme: cinquante ans après son installation, la Cour européenne des droits 
de l’homme conçue comme une Cour constitutionnelle”, Revue trimestrielle des droits de l’homme (2009), f. 923-
944; Levinet, “La Convention européenne des droits de l’homme, socle de la protection des droits de l’homme dans 
le droit constitutionnel européen”, in Études: le droit constitutionnel européen, quel droit constitutionnel européen 
? Gaudin, Annuaire de droit européen, vol. 6 (2008), f. 89-123; Costa, “La Cour européenne des droits de l’homme 
est-elle une cour constitutionnelle?” në Mélanges en l’honneur de Jean Gicquet, Montchrestien (ed.), 2007, f. 1-15; 
Greer, The European Convention on Human Rights. Achievements, Problems and Prospects, Cambridge University 
Press, 2006, f. 172173, 195; Wildhaber, “The role of the European Court of Human Rights: an Evaluation”, 
Mediterranean Journal of Human Rights, 8 (2004), f. 9-29; Alkema, “The European Convention as a constitution 
and its court as a constitutional court”, në Protection des droits de l’homme, Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal, 
Paul Mahoney et al., (eds.), Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 2000, f. 541-563; Flauss, “La Cour européenne 
des droits de l’homme est-elle une cour constitutionnelle?” në La Convention européenne des droits de l’homme : 
développements récents et nouveaux défis, Bruylant, Bruksel, 1997, f. 68-92;  dhe Schokkenbroek, “Judicial review 
by the European Court of Human Rights: constitutionalism at European level”, në Judicial control: comparative 
essays on judicial review, Bakker et al., Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1995, f. 153-165.
680   Shih Anchugov dhe Gladkov k. Rusisë, nr. 11157/04 dhe 15162/05, § 50, 4 Korrik 2013; Sejdiq dhe Finci k. 
Bosnjë dhe Hercegovinës [GC], nr. 27996/06 dhe 34836/06, §§ 40-41, 54, GjEDNj 2009; Dumitru Popescu k. 
Rumanisë (nr.2), nr. 71525/01, § 103, 26 Prill 2007; dhe Partia Komuniste e Bashkuar e Turqisë dhe të tjerët k. 
Turqisë, 30 Janar 1998, § 29, Raportet e gjykimeve dhe vendimeve 1998 I. Parime të ngjashme janë konstatuar edhe 
sipas Konventës Amerikane për të Drejtat e Njeriut nga Gjykata Ndër-Amerikane e të Drejtave të Njeriut, që nga 
“The last temptation of Christ” (Olmedo-Bustos et al.) k. Kilit, meritat, kompensimet dhe shpenzimet, vendimi, 5 
Shkurt 2001 (shih Mac-Gregor, “The Constitutionalization of International law in Latin America, Conventionality 
Control, The New doctrine of the Inter-American Court of Human Rights”, në AJIL Unbound, 1 Nëntor 2015 dhe 
jurisprudencën e përmendur aty).
681   Loizidou k. Turqisë (kundërshtimet paraprake) nr. 15318/89, § 75, 23 Mars 1995, Seria A nr. 310. Sipas vendimit 
nr. 61/2011. (VII.13) AB të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Hungarisë, ABH 2011, 290, 321, rrjedh nga 
parimi i pacta sunt servanda që Gjykata Kushtetuese duhet të ndjekë jurisprudencën e Gjykatës edhe nëse kjo 
gjë nuk rrjedh nga precedentët e saj të mëparshëm. Një shembull i kësaj është vendimi nr. 4/2013. (II.21. AB) i 
Gjykatës Kushtetuese të Hungarisë, ABH 2013, 188-211, i cili pasoi vendimin e Gjykatës në Vajnai k. Hungarisë, 
nr. 33629/06, për kriminalizimin e përdorimit të yllit pesëcepësh me ngjyrë të kuqe. Gjykatat më të ulëta kanë dhënë 
gjithashtu shembuj të shkëlqyeshëm të këtij qëndrimi, siç është vendimi i shquar i Gjykatës së Apelit Rajonal të 
Budapestit, 5.Pf.20.738 / 2009/7, dhënë në rastin e Gardës hungareze.
682   Gjykata Ndër-Amerikane e të Drejtave të Njeriut vazhdimisht ka theksuar si aspektet personale-subjektive dhe 
ato institucionale-objektive të pavarësisë së gjyqësorit, duke krijuar një marrëdhënie të ngushtë midis këtij të fundit 
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se Nenit 11 (2) i Dispozitave tranzitore të Ligjit Themeltar dhe Nenit 185 i Aktit CLXI 
të vitit 2011 mbi Ligjin për Organizimin dhe Administrimin e Gjykatave i mungonte 
efekti ligjor në rendin e brendshëm. Meqenëse këto dispozita janë null, të pavlefshme 
ab initio dhe pa ndonjë efekt juridik në rendin juridik të brendshëm, Shteti përgjegjës 
është i detyruar të veprojë sikur të mos jenë miratuar kurrë. Me këtë gjetje, Gjykata 
nuk po futet në ujëra të paeksploruara, por thjesht është duke ndjekur standardin e 
vendosur prej kohësh nga Barrios Altos për ligjet e brendshme që shkelin “bllokun e 
konvencionalitetit”683.

24. Ndonëse nuk janë shprehur në mënyrë eksplicite, pasojat e këtij vendimi në bazë të Nenit 
46 të Konventës janë pa ekuivoke: Hungaria duhet ta zbatojë këtë vendim në mirëbesim 
dhe të procedojë në rendin e saj të brendshëm me një deklaratë për pavlefshmërinë e çdo 
legjislacioni të brendshëm, rregulloreje ose akti administrativ, i cili shkel Konventën, 
sikurse është interpretuar nga Gjykata në këtë vendim; dhe si pasojë, ajo duhet ta 
rikthejë kërkuesin kryetar të Gjykatës Supreme për të gjithë kohëzgjatjen e mandatit të 
tij të ndërprerë684.

Konkluzion

25. Konventa sot përfaqëson ius constitutionale commune evropiane. Në bazë të Konventës, 
Këshilli i Evropës mund të parashtrojë një pretendim të fortë kushtetues evropian, 
nëse është e nevojshme, kundër çfarëdo pretendimi kontradiktor kushtetues vendas, 
pavarësisht nga numrat e shumicës politike mbështetëse685. Gjykata bëri pikërisht këtë 
në çështjen konkrete dhe pikërisht veproi kështu, së pari dhe më e rëndësishmja, për 
hir të mbrojtjes së sundimit të ligjit dhe pavarësisë institucionale dhe funksionale të 
gjyqësorit në Hungari dhe së dyti, të drejtës individuale të kërkuesit që të mos shkarkohej 
arbitrarisht nga posti i tij si kryetar i Gjykatës Supreme. Qeveria e paditur nuk mund 
të fshihet as prapa parimit të subsidiaritetit, as doktrinës së marzhit të vlerësimit. Në 
Evropë, ndaj detyrimeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, të pranuara në mënyrë 
të rregullt nuk ofrohet asnjë lloj mburoje nga “shkurret” e së drejtës kombëtare, duke 
përfshirë edhe të drejtën kushtetuese. Ky standard i lartë i mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut, qoftë i zbatueshëm në mënyrë të barabartë për të gjitha Palët Kontraktuese të 
Konventës.

OPINION KONKURRUES I GJYQTARIT SICILIANOS
(Përkthim)

1.  Unë ndaj të njëjtin përfundimin dhe arsyetimin me këtë vendim, megjithatë, duke pasur 
parasysh rëndësinë e madhe të kësaj çështjeje nga perspektiva e pavarësisë së gjyqësorit, 

dhe “aspekteve thelbësore të sundimit të ligjit dhe vetë rendit demokratik” (Gjykata Supreme e Drejtësisë (Quintana 
Coello et al.) k. Ekuadorit, Ndër-Am. Ct. HR (ser C.) nr. 266, para. 154, 23 Gusht 2013).
683   Çështja Barrios Altos, vendimi i 30 Nëntorit 2001, Ndër-Am. Ct. H.R. (Ser. C) nr. 87, para. 44 (2001), pasuar, 
inter alia, nga çështja e Almonacid Arellano dhe të tjerët k. Kilit, Rosario Gómez Olivares dhe të tjerët (në emër të 
Almonacid Arellano) k. Kilit, kundërshtimet paraprake, meritat, dëmet dhe kostot, IACHR Seria C, nr. 154, para. 
119, (2006).
684   Shih, mutatis mutandis, Oleksandr Volkov k. Ukrainës, nr. 21722/11, § 208, 9 Janar 2013.
685   Siç ka theksuar me të drejtë Gjykata Ndër-Amerikane për të Drejtat e Njeriut, shkeljet e të drejtave të njeriut 
mund të mos zbardhen nga një votë e shumicës politike, edhe nëse votimi është demokratik dhe shumica e madhe 
(Gelman k.Uruguait, meritat, dëmi dhe kostot, vendimi, Ndër-Am. Ct. HR (ser. C.) nr. 221, para. 238-239, 24 Shkurt 
2011).
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unë do të dëshiroja të bëja vëzhgimet vijuese, në mënyrë më specifike, në lidhje me 
fushëveprimin e këtij parimi sipas Nenit 6 § 1 të Konventës.
Pavarësia e gjyqësorit në jurisprudencën e Gjykatës sipas Nenit 6 § 1 të Konventës: 

e drejta e personave të përfshirë në procedurën gjyqësore për një gjyqtar të pavarur
2.  Është i njohur fakti se Gjykata ka insistuar në mënyrë të përsëritur, për më shumë se 

tridhjetë vjet, që një gjykatë duhet të jetë e pavarur si nga palët, ashtu edhe nga ekzekutivi. 
Në formulimin tashmë klasik të vendimit Campbell dhe Fell: “[Në përcaktimin nëse 
një organ mund të konsiderohet si “i pavarur”- veçanërisht nga ekzekutivi dhe palët 
në procedurë (shih, inter alia, Le Compte, Van Leuven dhe De Meyere, vendimi i 23 
Qershorit 1981, Seria A nr. 43, § 55)-, Gjykata ka marrë në vlerësim mënyrën e emërimit 
të anëtarëve të saj dhe kohëzgjatjen e mandatit të tyre (ibid., § 57), si dhe ekzistencën e 
garancive kundër presioneve të jashtme (shih vendimin Piersack, të 1 Tetorit 1982, Seria 
A, nr. 53, § 27) dhe çështjen nëse organi duket si i pavarur (shih vendimin Delcourt, 17 
Janar 1970, Seria A, nr. 11, § 31)” (shih Campbell dhe Fell k. Mbretërisë së Bashkuar, 
28 Qershor 1984, § 78, Seria A, nr. 80). Gjykata ka shtuar në këtë drejtim se ajo që vihet 
në rrezik është “besimi që gjykata të tilla duhet të frymëzojnë në publik” (shih Clarke k. 
Mbretërisë së Bashkuar (vendimi), nr. 23695/02, GjEDNj 2005-X).

3.  Në mënyrë të ngjashme, Gjykata ka nënvizuar gjithashtu pavarësinë e nevojshme të 
gjyqësorit nga legjislativi. Kështu, në Stran Greek Refineries dhe Stratis Andreadis k. 
Greqisë, ajo vuri në dukje në terma të përgjithshëm se “parimi i sundimit të ligjit dhe 
nocioni i gjykimit të drejtë të parashikuar në Nenin 6, përjashtojnë çdo ndërhyrje të 
legjislativit në administrimin e drejtësisë, e projektuar kjo ndërhyrje për të ndikuar në 
përcaktimin gjyqësor të mosmarrëveshjes” (shih Stran Greek Refineries dhe Stratis 
Andreadis k. Greqisë, 9 Dhjetor 1994, § 49, Seria A, nr. 301 B). Formula në fjalë, që 
shpeshherë përsëritet (shih, për shembull, National & Provincial Building Society, Leeds 
Permanent Building Society dhe Yorkshire Building Society k. Mbretërisë së Bashkuar, 
23 Tetor 1997, § 112, Raportet e gjykimeve dhe vendimeve 1997-VII, Zielinski dhe 
Pradal dhe Gonzalez dhe të tjerët k. Francës [GC], nr. 24846/94 dhe 34165/96 deri në 
34173/96, § 57, GjEDNj 1999-VII, Scordino k. Italisë (nr.1) [GC], nr. 36813/97, § 126, 
GjEDNj 2006-V dhe Tarbuk k. Kroacisë, nr. 31360/10, § 49, 11 Dhjetor 2012), përcjell 
idenë e ndarjes së pushteteve.

4.  Parimi i pavarësisë së gjyqësorit nuk është thjesht një çështje e marrëdhënieve të tij 
me ekzekutivin dhe me pushtetin legjislativ. Ai gjithashtu ka të bëjë me pavarësinë e 
gjyqësorit brenda sistemit të administrimit të drejtësisë. Gjyqtarët, në cilësinë e tyre 
individuale duhet të jenë të lirë jo vetëm nga çdo ndikim i jashtëm, por edhe nga çdo 
ndikim i brendshëm. Kjo “pavarësi e brendshme e gjyqësorit” nënkupton që gjyqtarët nuk 
marrin udhëzime dhe nuk i nënshtrohen presionit nga kolegët e tyre, ose nga personat që 
ushtrojnë detyra administrative në gjykatë, si kryetari i gjykatës ose kryetari i Seksionit 
të gjykatës (shih Parlov-Tkalčić k. Kroacisë, nr. 24810/06, § 86, 22 Dhjetor 2009, dhe 
Agrokompleks k. Ukrainës, nr. 23465/03, § 137, 6 Tetor 2011, shih gjithashtu Moiseyev 
k. Rusisë, nr. 62936/00, § 182, 9 Tetor 2008). Mungesa e garancive të mjaftueshme që 
sigurojnë pavarësinë e gjyqtarëve brenda pushtetit gjyqësor dhe sidomos vis-à-vis ndaj 
eprorëve të tyre brenda hierarkisë gjyqësore, mund të çojë në përfundimin se dyshimet e 
një kërkuesi për pavarësinë dhe paanshmërinë e një gjykate kanë qenë të justifikueshme 
objektivisht (shih Parlov Tkalčić, cituar më lart, § 86, Agrokompleks, cituar më lart, § 
137, Moiseyev, cituar më lart, § 184, dhe Daktaras k. Lituanisë, nr. 42095/98, §§ 36 dhe 
38, GjEDNj 2000-X).

5.  Kështu, jurisprudenca e Gjykatës ka trajtuar disa aspekte të parimit të pavarësisë së 
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gjyqësorit: pavarësia vis-à-vis palëve, pavarësia nga pushtetet ekzekutive dhe legjislative 
dhe pavarësia e brendshme e gjyqësorit. Sidoqoftë, të gjitha këto aspekte të pavarësisë së 
gjyqësorit janë vlerësuar nga këndvështrimi i së drejtës së “kujtdo ndaj [...] një gjykimi 
të drejtë dhe publik ... nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar më parë nga 
ligji ...” Thënë ndryshe, përmbajtja e Nenit 6 § 1 të Konventës e ka lejuar Gjykatën të 
analizojë çështjen e pavarësisë së gjyqësorit nga perspektiva e të drejtave të personave 
të përfshirë në procedurat gjyqësore dhe jo nga ajo e së drejtës subjektive të gjyqtarëve 
për të pasur pavarësinë e tyre të garantuar dhe respektuar nga shteti.

6.  Rasti aktual prezanton a priori një shqyrtimi të këtij aspekti të fundit. Megjithatë, sipas 
Nenit 6 kërkuesi u mbështet vetëm në aspektin tradicional të së drejtës për një proces të 
rregullt gjyqësor, përkatësisht të drejtën për akses në gjykatë. Në këto rrethana, Gjykata, 
me të drejtë e kufizoi vlerësimin e saj vetëm në të drejtën në të cilën u mbështet kërkuesi. 
Sidoqoftë, parimi i pavarësisë së gjyqësorit shfaqet kudo në vendim. Në pjesën e fakteve, 
Gjykata citon tekste të shumta ndërkombëtare, universale dhe rajonale, duke përfshirë 
shembujt e jurisprudencës në lidhje me pavarësinë e gjyqësorit dhe parimin përkatës të 
palëvizshmërisë së gjyqtarëve (shih paragrafët 72-87 të vendimit). Në pjesën “Ligji”, 
këto parime shqyrtohen gjerësisht nga perspektiva e së drejtës të kërkuesit për lirinë e 
shprehjes.
Tekstet ndërkombëtare jo-detyruese: pavarësia e gjyqësorit përfshin të drejtën 

subjektive të gjyqtarit për pavarësi
7.  Disa nga tekstet jo-detyruese të cituara në vendim theksojnë të drejtën subjektive të 

gjyqtarit për pavarësinë e tij/saj. Kështu, pasi pohoi se “pavarësia dhe paanshmëria 
gjyqësore janë parakushte thelbësore për funksionimin e drejtësisë”, Magna Karta 
e Gjyqtarëve (Parimet Themelore), miratuar nga KKGJE në Nëntor 2010, shton se 
“pavarësia e gjyqësorit do të jenë statutore, funksionale dhe financiare. Ajo do t’u 
garantohet në lidhje me pushtetet e tjera të Shtetit, atyre që kërkojnë drejtësi, gjyqtarëve 
të tjerë dhe shoqërisë në përgjithësi, me anë të rregullave kombëtare në nivelin më të 
lartë ...” (teksti cituar në paragrafin 81 të vendimit, të shtuara shkronjat e pjerrëta). 
Në mënyrë të ngjashme, Komisioni i Venecias ka vlerësuar se “interesi i ruajtjes së 
pavarësisë së gjyqësorit dhe administrimi i mirë i drejtësisë kërkon që gjyqësori të 
mbrohet nga shkarkimi arbitrar dhe ndërhyrja në ushtrimin e funksioneve” (mendimi 
i cituar në paragrafin 82 të vendimit; shih gjithashtu paragrafin 97 të Opinionit të 
Përbashkët të Komisionit të Venecias dhe Drejtorisë për të Drejtat e Njeriut (DHR) të 
Drejtorisë së Përgjithshme të të Drejtave të Njeriut dhe Shtetit të së Drejtës (DGI) të 
Këshillit të Evropës, cituar në paragrafin 83 të vendimit).
Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike dhe Konventa 

Amerikane për të Drejtat e Njeriut: në thelb të njëjtat formulime si Konventa Evropiane
8. Përtej këtyre teksteve dhe mendimeve jo-detyruese, interpretimi i konventave dhe 

marrëveshjeve që përmbajnë formulim të ngjashëm apo edhe identik me atë të Nenit 
6 të Konventës në lidhje me të drejtën për një “gjykatë të pavarur” është i një rëndësie 
edhe më të madhe. Duhet të theksohet se Neni 14 § 1 i Konventës Ndërkombëtare për 
të Drejtat Civile dhe Politike (në vijim referuar si ICCPR) parashikon se “kushdo ka të 
drejtë të dëgjohet drejtësisht dhe publikisht nga një gjykatë kompetente, e pavarur dhe e 
paanshme, e krijuar me ligj... “Neni 8 § 1 i Konventës Amerikane për të Drejtat e Njeriut 
gjithashtu përmban një dispozitë të ngjashme: “Çdo person ka të drejtë të dëgjohet, 
me garancitë e duhura ... nga një gjykatë kompetente, e pavarur dhe e paanshme, e 
përcaktuar më parë me ligj... Me fjalë të tjera, formulimi i këtyre dy instrumenteve 
detyruese, ashtu si ai i Konventës, e trajton çështjen e pavarësisë së gjyqësorit në lidhje 
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me të drejtat e personave të përfshirë në procedurat gjyqësore dhe jo nga këndvështrimi i 
garantimit dhe respektimit të së drejtës subjektive të gjyqtarit nga Shteti (duke përfshirë 
edhe atë brenda vetë gjyqësorit).
Jurisprudenca  e Komitetit për të Drejtat e Njeriut: duke theksuar të drejtën e 

gjyqtarit për pavarësi
9.  Përpos formulimit të lartpërmendur të Nenit 14 § 1 të KNDCP-së, Komiteti i të Drejtave 

të Njeriut, në disa raste e ka trajtuar çështjen nga perspektiva e të drejtave të vetë 
gjyqtarëve dhe detyrimeve të Shtetit ndaj tyre për garantimin e pavarësisë. Këtu do 
t’i referohemi kryesisht Komentit të përgjithshëm nr. 32 për Nenin 14 të Konventës 
(e drejta për barazi përpara gjykatave dhe tribunaleve dhe për një gjykim të drejtë). 
Ky Koment i përgjithshëm thekson aspektet e ndryshme të garancisë së pavarësisë nga 
perspektiva e vetë gjyqtarëve (emërimi, kualifikimet, siguria e mandatit, shpërblimi, 
promovimi, transferimet, pezullimet, shkarkimet, masat disiplinore etj.), si dhe masat që 
Shtetet duhet të marrin për të garantuar pavarësinë efektive të gjyqtarëve dhe mbrojtjen 
e tyre nga “çdo formë e ndikimit politik në vendimmarrje” dhe nga konfliktet e interesit 
e kërcënimet (shih paragrafët e cituar në paragrafin 73 të vendimit).

10. Ky Koment i përgjithshëm kodifikon praktikën e Komitetit, duke përfshirë edhe 
“njoftimet individuale” lidhur me të drejtën për një proces të rregullt gjyqësor. Kështu, 
vërejmë se Komiteti ka marrë njoftime të ndryshme nga vetë gjyqtarët, ku në veçanti 
pohohej se ata u shkarkuan (ose që mandatet e tyre përfunduan përpara kohe) në shkelje 
të procedurave dhe masave mbrojtëse të përcaktuara. Në këto raste është konstatuar se 
“këto shkarkime përbëjnë një sulm ndaj pavarësisë së gjyqësorit të mbrojtur nga Neni 
14 § 1 i Konventës” (shih Mundyo Busyo dhe të tjerët k. Republikës Demokratike të 
Kongos, Komunikata nr. 933/2000, 19 Shtator 2003, pasazhi i cituar në paragrafin 75 
të këtij vendimi). Pa dyshim që në këtë rast ashtu si edhe në të tjerat kemi të bëjmë 
me një komunikim të trajtuar duke kombinuar Neni 14 § 1 të Konventës me Neni 25 
(c), i cili njeh të drejtën e çdo qytetari për akses, “në terma të përgjithshëm të barazisë 
në shërbimin publik në vendin e tij”. Gjithashtu është e vërtetë që e drejta e aksesit 
në shërbimet publike, si e tillë nuk është shprehimisht e mbrojtur nga Konventa686. 
Megjithatë, siç duket qartë nga formulimi i lartpërmendur në rastin e Mundyo Busyo, 
Komiteti shqyrtoi shkarkimin e kundërshtuar jo vetëm sipas Nenit 14 § 1 të Konventës 
në kombinim me Nenin 25 (c), por edhe nga perspektiva e pavarësisë së gjyqësorit, 
e mbrojtur kjo në mënyrë autonome sipas Nenit 14. Kjo qasje u konfirmua nga rasti 
i Bandaranayake k. Sri Lankës (Komunikata nr. 1376/2005, 24 Korrik 2008), ku 
Komiteti, inter alia, gjeti se “procedura e shkarkimit nuk kishte respektuar kërkesat 
themelore të drejtësisë procedurale dhe nuk arriti të siguronte që kërkuesi të përfitonte 
nga garancitë e nevojshme për të cilat ai kishte të drejtë në cilësinë e tij si gjyqtar, duke 
përbërë kështu një sulm ndaj pavarësisë së gjyqësorit” (pasazhi i cituar në paragrafin 76 
të këtij vendimi).

Jurisprudenca e Gjykatës Ndër-Amerikane për të Drejtat e Njeriut: nga e drejta për 
një gjyqtar të pavarur në të drejtën e gjyqtarit për pavarësi

11. Për të njëjtën temë të cituar në paragrafët 84 dhe 85 të këtij vendimi zbatohen vërejtje 
të ngjashme, mutatis mutandis, në jurisprudencën e kohëve të fundit të Gjykatës Ndër-
Amerikane të të Drejtave të Njeriut. Në lidhje me këtë, është me rëndësi që Gjykata 
Ndër-Amerikane në vendimin Supreme Court of Justice (Quintana Coello et. al) k. 
Ekuadorit, 23 Gusht 2013, mbi heqjen e 27 gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Drejtësisë 

686   Është përgjithësisht e njohur se Neni 3 i Protokollit nr. 1 të Konventës, megjithëse është zhvilluar dhe plotësuar 
përmes jurisprudencës, ka një sferë më të kufizuar se sa Neni 25 i KNDCP.
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të Ekuadorit me anë të një Rezolute parlamentare, që në jurisprudencën e saj më të 
hershme ka njohur të drejtën e një gjyqtari të pavarur, të garantuar me Nenin 8 § 1 të 
Konventës Amerikane në terma, sikurse kemi parë, që janë praktikisht identike me ato 
të përdorura në Nenin 6 § 1 të Konventës. Në këtë aspekt, veçanërisht me rëndësi është 
ekstrakti i mëposhtëm i këtij vendimi:

“Sa më lart i shërben qartësimit të disa aspekteve të jurisprudencës së Gjykatës. Në të vërtetë, 
në rastin e Reveron Trujillo k. Venezuelës, Gjykata arriti në përfundimin se e drejta 
për t’u dëgjuar nga një gjykatë e pavarur, e parashikuar në Nenin 8 (1) të Konventës, 
nënkuptonte vetëm që një qytetar ka të drejtë të gjykohet nga një gjyqtar i pavarur. 
Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se pavarësia e gjyqësorit nuk duhet të 
analizohet vetëm në lidhje me çështjet e gjykuara, pasi gjyqtari duhet të ketë një sërë 
garancish që mundësojnë pavarësinë e gjyqësorit. Gjykata e konsideron të përshtatshme 
të përcaktojë se shkelja e garancisë së pavarësisë së gjyqësorit, duke qenë se lidhet 
me qëndrimin e gjyqtarit në detyrë dhe stabilitetin e saj, duhet të shqyrtohet në dritën 
e të drejtave konvencionale të një gjyqtari, i cili është prekur nga një vendim i Shtetit 
që ndikon në mënyrë arbitrare në afatin e emërimit të tij. Në këtë kuptim, garancia 
institucionale e pavarësisë së gjyqësorit lidhet drejtpërsëdrejti me të drejtën e gjyqtarit 
për të qëndruar në detyrën e tij, si pasojë e garancisë së qëndrimit në detyrë (§ 153 i 
Supreme Court of Justice (Quintana Coello et al.) k. Ekuadorit, vendimi, i cituar në 
paragrafin 84 të këtij vendimi).

12. Kjo jurisprudencë u konfirmua në Constitutional Tribunal (Camba Campos et al.) 
k. Ekuadorit (28 Gusht 2013) dhe López Lone et al. k. Hondurasit (5 Tetor 2015), 
vendimet. Kështu, sipas pikëpamjes së Gjykatës Ndër-Amerikane, duket qartë se Neni 8 
§ 1 i Konventës Amerikane njeh jo vetëm të drejtën e personave që paraqiten në gjykatë, 
të gjykohen nga një gjyqtar i pavarur, por edhe të drejtën e vetë gjyqtarëve që pavarësia 
e tyre të mbrohet dhe respektohet nga Shteti.
Drejt një të drejte subjektive për pavarësinë e gjyqësorit, të mbrojtur nga 

Konventa?
13. Konsideratat e mësipërme ngrenë çështjen nëse Neni 6 § 1 i Konventës mund të 

interpretohet në mënyrë të tillë që të njohë, paralelisht me të drejtën e personave të 
përfshirë në procedurat gjyqësore, edhe të drejtën që çështjet e tyre të dëgjohen nga 
një gjykatë e paanshme, edhe një të drejtë subjektive për gjyqtarët që t’u sigurohet 
pavarësia individuale dhe të respektohen nga Shteti. Një përgjigje pozitive ndaj kësaj 
pyetjeje do të tregonte se vetë gjyqtarët mund të mbështeteshin në Nenin 6, pa iu dashur 
që patjetër të provojnë se një ndërhyrje në pavarësinë e tyre, njëkohësisht përbën edhe 
një ndërhyrje të pajustifikuar në ushtrimin e së drejtës të tyre për lirinë e shprehjes, ose 
të një të drejte tjetër të mbrojtur në Konventë. Me fjalë të tjera, një interpretim i tillë do 
të forconte mbrojtjen e parashikuar për pavarësinë gjyqësore sipas Konventës.

14. Është përgjithësisht e njohur se në vendimin Golder, Gjykata e interpretoi Konventën 
teleologjikisht, me qëllim që të identifikonte të drejtën për akses në gjykatë në Nenin 6 
§ 1. Pasi konstatoi se dispozita në fjalë “nuk parashikon shprehimisht të drejtën e aksesit 
në gjykatë ose në tribunale (shih Golder k. Mbretërisë së Bashkuar, 21 Shkurt 1975, 
§ 28, Seria A, nr. 18), ajo iu referua të gjitha parimeve të interpretimit në Nenin 31 të 
Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve, duke përfshirë rëndësinë e Preambulës, e 
cila është “shumë e dobishme për përcaktimin e ‘objektit’ dhe ‘qëllimit’ të instrumentit 
që duhet të interpretohet” (ibid., § 34). Në mënyrë të ngjashme, ajo tërhoqi vëmendjen te 
“besimi i thellë” i Qeverive nënshkruese në sundimin e ligjit, i përmendur në Preambul, 
si dhe rolin kryesor të këtij koncepti në sistemin e Konventës. Ajo konkludoi në 
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këtë drejtim se “në çështjet civile nuk mund të konceptohet sundimi i ligjit pa pasur 
mundësi aksesi në gjykata” (ibid.). Ajo gjithashtu përsëriti kriteret e Nenit 31 § 1 (c) të 
Konventës së Vjenës, të cilat parashikonin se duhet të merren në konsideratë edhe “të 
gjitha rregullat relevante të së drejtës ndërkombëtare të zbatueshme në marrëdhëniet 
midis palëve”, duke përfshirë “parimet e përgjithshme të ligjit të njohura nga kombet e 
qytetëruara”, kjo në kuptim të Nenit 38 § 1 (c) të Statutit të Gjykatës Ndërkombëtare të 
Drejtësisë. Ajo vuri në dukje se një nga këto parime ndalon mohimin e drejtësisë. Duke 
marrë në konsideratë të gjitha këto aspekte, arriti në përfundimin e njohur se “do të ishte 
e pakonceptueshme ... që Neni 6 § 1 të përshkruante në detaje garancitë procedurale që 
u ofrohen palëve në procedura eventuale dhe se nuk duhet të mbrojnë, së pari vetëm atë 
që në fakt e bën të mundur të përfitojë nga garanci të tilla, domethënë aksesin në gjykatë 
... e drejta e aksesit përbën një element të natyrshëm në të drejtën e përcaktuar nga Neni 
6 § 1” (ibid., §§ 35, 36).

15. Gjykata, që prej asaj kohe, përsëriti në shumë raste rëndësinë e parimit të sundimit 
të ligjit në kontekstin e Nenit 6 të Konventës (shih, thjesht si një tregues, Siegle k. 
Rumanisë, nr. 23456/04, § 32, 16 Prill 2013, Varnienė k. Lituanisë, nr. 42916/04, § 
37, 12 Nëntor 2013, Solomun k. Kroacisë, nr. 679/11, § 46, 2 Prill 2015, Ustimenko k. 
Ukrainës, nr. 32053/13, § 46, 29 Tetor 2015 dhe Amirkhanyan k. Armenisë, nr. 22343/08, 
§ 33, 3 Dhjetor 2015), si dhe nevojën për të marrë parasysh rregullat relevante të së 
drejtës ndërkombëtare në interpretimin dhe zbatimin e Konventës (shih, midis shumë 
autoriteteve të tjera, Hassan k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 29750/09, §§ 100, 102, 
GjEDNj 2014). Sipas mendimit tim, sundimi i ligjit vështirë se mund të imagjinohet pa 
një detyrim për Shtetin që të ofrojë garanci për mbrojtjen e pavarësisë gjyqësore dhe për 
rrjedhojë, pa të drejtën korresponduese të vetë gjyqtarëve për pavarësi. Për më tepër, 
siç është e qartë nga tërësia e materialeve të së drejtës ndërkombëtare të cituara në këtë 
vendim, pavarësia e gjyqësorit sot është pjesë përbërëse e parimeve të përgjithshme të së 
drejtës ndërkombëtare, të cilat duhet të merren parasysh në interpretimin e Konventës. 
Po kështu, edhe një interpretim i Nenit 6 § 1 se ai mbron të drejtën subjektive të 
gjyqtarit për pavarësi do të ishte krejtësisht në përputhje me objektin dhe qëllimin e 
kësaj dispozite. Në lidhje me këtë, unë pajtohem me idenë e përcaktuar në Magna Carta 
të Gjyqtarëve, në kuptimin që “pavarësia dhe paanshmëria gjyqësore janë parakushte 
thelbësore për funksionimin e drejtësisë” (teksti cituar në paragrafin 7 më lart). Në fakt, 
si mund të shpresojmë që personat e përfshirë në procedurat gjyqësore do të gëzojnë të 
drejtën për një gjyqtar të pavarur, nëse vetë gjyqtarëve nuk u sigurohen masa mbrojtëse 
që mund të garantojnë pavarësinë e tyre? Sipas mendimit tim, një e drejtë subjektive e 
këtij lloji për gjyqtarët është e natyrshme nga garancitë e paragrafit të parë të Nenit 6 dhe 
në konceptin e një seance të drejtë. Unë besoj se kjo qasje mbështetet nga jurisprudenca 
e lartpërmendur e Komitetit për të Drejtat e Njeriut dhe Gjykata Ndër-Amerikane për të 
Drejtat e Njeriut.

OPINION KUNDËRSHTUES I GJYQTARIT PEJCHAL

Me keqardhje nuk pajtohem me gjetjen e një shkeljeje të Konventës. Unë nuk mund të 
votoja së bashku me shumicën.

Unë mund të pajtohem me shumicën se çështja ka të bëjë me lirinë, por çfarë është liria? 
Në veprën e tij të famshme “Ligji, legjislacioni dhe liria”, Friedrich Hayek deklaroi sa më 
poshtë në lidhje me disiplinën e lirisë:
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“Njeriu nuk është zhvilluar në gjendje të lirë. Anëtari i një grupi të vogël me të cilin ai 
duhej të qëndronte në mënyrë që të mbijetonte ishte asgjë më shumë, sesa i lirë. Liria është 
një artefakt i qytetërimit që e çliroi njeriun nga rrjeta e grupit të vogël, gjendjet momentale 
të të cilit iu desh edhe vetë liderit t’i bindej. Liria u mundësua nga evolucioni gradual i 
disiplinës së qytetërimit, e cila në të njëjtën kohë është disiplina e lirisë. Ajo e mbron atë nga 
rregullat abstrakte dhe të papërcaktuara kundër dhunës arbitrare të të tjerëve dhe i mundëson 
secilit individ të përpiqet të ndërtojë për vete një fushë të mbrojtur, në të cilën askush tjetër 
nuk lejohet të ndërhyjë dhe brenda të cilës mund të përdorë njohuritë për qëllimet e veta. Ne 
i detyrohemi lirisë sonë për kufizimet e lirisë”.

Jam i bindur se çështja konkrete ka të bëjë me disiplinën e lirisë. Një individ, i cili është 
një nga përfaqësuesit më të lartë të Shtetit, duhet të demonstrojë standardin më të lartë në 
lidhje me disiplinën e lirisë. Një pjesë e kësaj disipline përfshin një ndarje strikte të shërbimit 
ndaj komunitetit, në njërën anë dhe interesave vetjake, nga ana tjetër. Konventa mbron (në 
mendimin e Hayek) të gjithë qytetarët e lirë në një komunitet “kundër dhunës arbitrare të të 
tjerëve dhe i mundëson çdo individi të përpiqet të ndërtojë për vete një fushë të mbrojtur, në 
të cilën askush tjetër nuk lejohet të ndërhyjë dhe brenda së cilës ai mund të përdorë njohuritë 
për qëllimet e veta”.

Rasti aktual është mjaft i drejtpërdrejtë. Kërkuesi, një mbajtës i pushtetit shtetëror (në 
formën e funksionit gjyqësor), zgjodhi lirisht mjetet (dhe përmbajtjen) e “fjalimeve të tij 
zyrtare”, në mënyrë që të komentonte mbi gjendjen ose ndryshimet në gjyqësorin hungarez. 
Prezumohet se ai veproi në bazë të njohurive më të mira dhe besimit të tij, por ky mund të jetë 
edhe vetëm spekulim, pasi askush nuk mund të dijë motivimin e vërtetë për veprimet e tij.

Shumica e fjalimeve të tij zyrtare nuk bindën as Presidentin e Republikës dhe as 
deputetët, të cilët morën vendimin se në të ardhmen një nga bartësit e pushtetit shtetëror (në 
formën e funksioneve gjyqësore) nuk do të ishte kërkuesi, por dikush tjetër. Përsëri, ky mund 
të jetë vetëm spekulim. Vendimi i Presidentit të Republikës dhe i deputetëve të Parlamentit 
mund të kishte pasur një motiv tërësisht të ndryshëm.

Për më tepër, duhet të theksohet se qëndrimi, fillimisht kritik i kërkuesit, u shndërrua 
më pas në një qëndrim mbështetës në lidhje me veprimet e ndërmarra nga Presidenti i 
Republikës, Qeveria dhe Parlamenti. Si do të mund të shpjegonim ndryshe faktin se kërkuesi 
në përfundim pranoi një funksion të lartë gjyqësor si “kryetar i një Divizioni civil të Kúria”, 
një post që ai vazhdon ta mbajë ende?! (shih paragrafin 13 të Memorialit të Qeverisë së 
Hungarisë, të datës 8 Prill 2015).

Me fjalë të tjera, asnjë gjykatë (duke përfshirë një gjykatë ndërkombëtare) nuk mund të 
shqyrtojë, në kuadrin e sundimit demokratik të ligjit, arsyet për votat e dhëna nga deputetët 
në zgjedhje të lira. Sipas mendimit tim, në mungesë të një vendimi të Gjykatës mbi natyrën 
e lirë të zgjedhjeve në fjalë, është e pamundur të shqyrtohen de facto arsyet për të cilat një 
individ i caktuar është zgjedhur për të kryer funksionet e kryetarit të Kúria. Është brenda 
kufijve të vlerësimit të Shtetit të paditur që të përcaktojë kushtet që duhet të përmbushë një 
kandidat për të qenë në gjendje të konkurrojë për postin e kryetarit të Kúria.

Mund të imagjinohet një skenar në të cilin pas miratimit të Amendamenteve të 
Kushtetutës së Hungarisë, kërkuesi do të propozohej nga Presidenti i Republikës dhe do të 
zgjidhej nga deputetët e Parlamentit në funksione (kryetar i Kúria, kryetar i Zyrës Gjyqësore 
Kombëtare), të cilat në kohën materiale të caktuar mbaheshin nga persona të tjerë. Në një 
skenar të tillë, a do të mund të gjendej gjithashtu një shkelje e Konventës? Unë nuk mendoj 
kështu.

Sipas mendimit tim, një gjykatë ndërkombëtare e themeluar nga shtetet anëtare të një 
organizate ndërkombëtare nuk mund të vendosë de facto mbi çështjen se kush mund ose nuk 
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mund të kryejë funksionin më të lartë gjyqësor në një shtet sovran demokratik, të qeverisur 
nga sundimi i ligjit, i cili ka pozitë të barabartë me shtetet e tjera anëtare të asaj organizate 
ndërkombëtare.

Unë jam thellësisht i bindur se Gjykata nuk mund të aplikojë asnjë Nen të Konventës 
ose Protokolleve të saj në rastin në fjalë. Edhe gjyqtarët e kësaj Gjykate duhet gjithashtu të 
përmbushin detyrat e tyre për t’iu përmbajtur disiplinës së lirisë.

OPINION KUNDËRSHTUES I GJYQTARIT WOJTYCZEK

1.  Pajtohem plotësisht me shumicën se pavarësia e gjyqësorit është një standard themelor 
për një shtet të qeverisur nga sundimi i ligjit. Megjithatë, edhe pse sipas mendimit tim, 
në rastin në fjalë ka pasur një ndërhyrje të pajustifikueshme në pavarësinë e gjyqësorit, 
për shkaqet e parashtruara më poshtë kam votuar kundër gjetjes së një shkelje të të 
drejtave subjektive të kërkuesit sipas Konventës.

2.  Paradigma ekzistuese e mbrojtjes së të drejtave të njeriut bazohet në një dallim të qartë 
ndërmjet autoriteteve individuale dhe atyre publike. Qëllimi i Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut dhe i traktateve të tjera ndërkombëtare për të drejtat e njeriut ishte 
mbrojtja e të drejtave subjektive të individëve kundër autoritetit publik. Kjo paradigmë 
e mbrojtjes së të drejtave të njeriut u zhvillua në kontekstin e traditës ligjore evropiane 
(shih referencat në një “kuptim të përbashkët dhe respektim të të drejtave të njeriut” dhe 
një “trashëgimi të përbashkët të traditave politike” në Preambulën e Konventës). Kjo 
traditë ligjore përfshin një numër të caktuar konceptesh dhe dallimesh të rrënjosura thellë. 
Duhet të theksohen këtu veçanërisht dallimet midis: (1) veprimeve zyrtare dhe private; 
(2) ligjit objektiv dhe të drejtave subjektive; dhe (3) Kushtetutës dhe rregullave ligjore 
infra-kushtetuese. Qasja e miratuar nga shumica në këtë rast i rrëzon këto koncepte 
dhe dallime ligjore themelore dhe transformon në thelb paradigmën e mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut në Evropë.

3.  Kërkuesi në këtë çështje ka ushtruar funksionet e kryetarit të Gjykatës Supreme dhe 
kryetarit të Këshillit Kombëtar Gjyqësor në Hungari. Përpara reformës kushtetuese të 
vitit 2011, kryetari i Gjykatës Supreme ushtroi kryesisht kompetenca administrative, 
por gjithashtu kishte edhe kompetenca të caktuara në lidhje me funksionin gjyqësor. Ai 
gjithashtu përfaqësonte Gjykatën Supreme dhe kryente detyra të caktuara në emër të saj. 
Në veçanti, kryetari i Gjykatës Supreme kishte të drejtën të fliste në emër të Gjykatës 
Supreme dhe të merrte fjalën në Parlamentin hungarez.

4.  Kërkuesi ankohet për ndërhyrjen e Shtetit ndaj veprimeve të ndërmarra në cilësinë e tij 
zyrtare. Ai nuk ankohet për ndonjë ndërhyrje në veprimet e ndërmarra nga ai në cilësinë 
e tij individuale.

Në rastet kur një kërkues ushtron një funksion publik është e nevojshme të bëhet 
dallimi midis personit privat (ushtruesit të funksionit) dhe organit shtetëror në fjalë 
(funksionit të ushtruar). Personi që mban një post publik mund të veprojë ose në cilësinë 
e tij zyrtare ose në atë private. Ky dallim është shumë më i lehtë të evidentohet në 
rastin e organeve kolegjiale shtetërore, ku një akt kolektiv ose shprehje vullneti është 
zakonisht një akt zyrtar, edhe pse nuk mund të përjashtohet mundësia që në raste të 
caktuara, anëtarët e organit shtetëror mund të nxjerrin kolegjialisht akte private. Në 
rastin e organeve shtetërore individuale mund të jetë shumë më e vështirë të bëhet një 
dallim i qartë midis akteve të nxjerra nga një individ në cilësinë e tij private, nga njëra 
anë, dhe akteve të vetë organit shtetëror, nga ana tjetër. Pikëpamjet personale mund të 
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ndikojnë më lehtë në përmbajtjen e akteve zyrtare.
Është e rëndësishme të theksohet se kur vepron në cilësinë personale, një individ 

mund të ndërmarrë lirisht çdo veprim që nuk është i ndaluar me ligj dhe mund të ndjekë 
çdo interes që ai/ajo dëshiron, duke përfshirë edhe ato më egoistet. Një individ që vepron 
në cilësinë e organit shtetëror mund të ndërmarrë veprime të cilat janë të autorizuara me 
ligj dhe është i detyruar të promovojë interesat e përcaktuara me ligj.

Ky dallim i parë themelor nënkupton edhe një dallim të dytë: domethënë, dallimin 
midis statusit të një individi dhe statusit të organit shtetëror që ai ose ajo përfaqëson. 
Individi është mbajtës i të drejtave dhe detyrimeve në marrëdhëniet e tij/saj me shtetin, 
ndërsa një organ shtetëror nuk mund të jetë mbajtës i të drejtave. Statusi i tij analizohet 
në kuptim të detyrave dhe kompetencave të tij, si dhe ndërveprimeve të tij me organet e 
tjera shtetërore. Veprimet e kryera në cilësinë e individit si zyrtar nuk mund të bien në 
kuadër të të drejtave të garantuara (shih, për shembull, sipas Ligjit Themeltar gjerman, 
B. Bleckmann, Staatsrecht II - Die Grundrechte, Köln Berlin Bonn-München, Carl 
Heymans Verlag, 1989, f. 123).

5.  Që të vendosësh mbi të drejtat e njeriut, është gjithashtu e nevojshme të dallohen të 
drejtat subjektive (individuale) nga garancitë objektive të sundimit të ligjit. Konventa 
mbron të drejta individuale. Të drejtat individuale përkufizohen si pozita ligjore 
e personave të caktuar, të përcaktuara me rregulla ligjore për të mbrojtur interesat 
individuale të personave në fjalë, në veçanti dinjitetin e tyre, jetën, shëndetin, lirinë, 
vetë-përmbushjen personale dhe pronën (krahaso paragrafin 158 të vendimit). Kjo lidhje 
midis të drejtave dhe interesave individuale të mbajtësit të së drejtës është një element 
thelbësor i nocionit të një të drejte individuale. Garancitë objektive të sundimit të ligjit 
mund të kenë më shumë ose më pak ndikim të drejtpërdrejtë në statusin e individit, por 
kryesisht aplikohen për t’i shërbyer interesit publik.

Shumica i referohet disa herë standardeve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me 
statusin e gjyqtarëve (shih, në veçanti, paragrafët 114, 121, 168 dhe 172 të vendimit). 
Arsyetimi i tyre jep përshtypjen se këto standarde janë të rëndësishme për qëllim të 
përcaktimit të fushës së mbrojtjes të të drejtave të njeriut që u ofrohen personave 
që ushtrojnë funksione gjyqësore. Sipas kësaj logjike, fjalimi publik i gjyqtarëve do 
të gëzonte mbrojtje më të madhe sipas Konventës, sesa ai i qytetarëve të tjerë, pasi 
garancitë universale të Nenit 10 janë të kundërta me garancitë e pavarësisë gjyqësore.

Është e rëndësishme të theksohet në këtë kontekst se detyra e gjyqtarit, qoftë 
kombëtare apo ndërkombëtare, është para së gjithash një shërbim ndaj komunitetit, në 
të njëjtën mënyrë si çdo detyrë tjetër publike, e cila mbart pushtet publik. Parimet e 
pavarësisë së gjyqësorit dhe të palëvizshmërisë së gjyqtarëve i përkasin fushëveprimit 
të ligjit objektiv. Demokracitë kushtetuese i garantojnë një sferë të caktuar autonome 
pushtetit gjyqësor dhe, nëpërmjet parimeve të lartpërmendura, mbrojnë këtë sferë 
nga shkeljet e pushteteve legjislative dhe ekzekutive. Pavarësia e gjyqësorit dhe 
palëvizshmëria e gjyqtarëve nuk janë parashikuar për të mbrojtur interesat individuale 
të gjyqtarëve ose për të lehtësuar vetë-përmbushjen e tyre personale, por për të mbrojtur 
interesin publik përpara procedurave gjyqësore të drejta, si dhe për të mbrojtur 
funksionimin e duhur të sistemit të drejtësisë. Ato mbrojnë ata qytetarë që kërkojnë 
drejtësi, por jo individët që ushtrojnë pushtetin gjyqësor. Këto garanci nuk mund të 
analizohen si të drejta individuale të gjyqtarit, edhe nëse përcaktojnë (me disa rregulla të 
tjera ligjore) statusin ligjor të personave që ushtrojnë funksione gjyqësore. Një mbajtës i 
së drejtës mund të vendosë lirshëm se si të ushtrojë të drejtat e tij ose të saj dhe në çfarë 
mase ai ose ajo mund t›i mbrojë ato nëpërmjet mjeteve juridike. Gjyqtari nuk është i 
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lirë të vendosë se si të mbrojë pavarësinë e gjyqësorit dhe në çfarë mase do të mbrohet 
përpara autoriteteve të tjera shtetërore (shih më poshtë).

Garancitë e pavarësisë së gjyqësorit nuk janë të drejta të njeriut të posaçme që 
garantohen për individët që ushtrojnë detyrën gjyqësore, si dhe nuk rrisin shkallën e 
mbrojtjes që këta individë gëzojnë si bartës të të drejtave të njeriut. Po ashtu, ato nuk 
e zgjerojnë fushën e të drejtave të njeriut të garantuara për këta individë, përkundrazi, 
integriteti gjyqësor dhe pavarësia mund të justifikojnë ndërhyrje më të thellë në të drejtat 
e gjyqtarëve sesa në rastin e qytetarëve të zakonshëm.

Këto vërejtje zbatohen a fortiori në lidhje me qëndrueshmërinë e mandatit të një 
kryetari gjykate, duke përfshirë edhe kryetarin e Gjykatës Supreme. Qëndrueshmëria 
e mandatit i është dhënë kryetarit të gjykatës për hir të ushtrimit të duhur të pushtetit 
gjyqësor dhe asnjë interes individual nuk e motivon këtë gjë. Personi që mban këtë 
detyrë nuk ka asnjë të drejtë individuale (subjektive) në mbajtjen e postit.

Në këtë kontekst, duhet të bëhet një dallim i qartë mes së pari, parimeve objektive që 
përcaktojnë statusin e gjyqësorit në raport me kompetencat legjislative dhe ekzekutive, 
dhe së dyti, rregullat ligjore të cilat përcaktojnë fushën e veprimit të të drejtave të njeriut 
të gjyqtarëve (në cilësinë e tyre si individ) kundrejt shtetit.

6.  Për qëllime të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, duhet të bëhet një dallim i qartë midis 
fjalimit privat dhe atij zyrtar.

Fjalimi privat përfshin, inter alia, deklaratat e zyrtarëve publikë, të bëra në 
cilësinë e tyre si individë dhe duke shprehur pikëpamjet e tyre private për çështje të 
ndryshme, duke përfshirë edhe ato publike. Prandaj, fjalimi privat përfshin mohimin e 
zakonshëm se deklaratat shprehin pikëpamjet private të kryetarit dhe nuk pasqyrojnë 
domosdoshmërisht ato të institucionit. Fjalimi zyrtar përfshin deklaratat e bëra në 
cilësinë zyrtare, veçanërisht ato që shprehin pikëpamjen zyrtare të një organi shtetëror. 
Mendimet e shprehura nga folësi i atribuohen institucionit që ai ose ajo përfaqëson. 
Sidoqoftë, është e nevojshme të bëhet dallimi ndërmjet situatave kur një zyrtar ushtron 
lirinë e fjalës së tij për të shprehur pikëpamjet private për çështjet publike dhe ato situata 
kur një zyrtar përdor funksionin e tij/saj për të folur në emër të një autoriteti publik.

Fjalimi, nga vetë natyra e tij është një instrument veprimi në dispozicion për çdo 
individ. Thëniet janë akte faktike të cilat zakonisht nuk prodhojnë efekte juridike dhe 
duhet të dallohen nga aktet e autoritetit shtetëror, të cilat janë të hapura vetëm për 
organet publike të veshura me pushtetin shtetëror. Megjithatë, fjalimet zyrtare janë 
mënyra shumë specifike për ushtrimin e pushtetit publik, i cili ka potencial të ndikojë në 
sjelljen e individëve dhe qëndrimin e organeve të tjera shtetërore. Rëndësia e këtij mjeti 
nuk duhet të nënvlerësohet në një demokraci të diskutueshme. Për më tepër, ekziston një 
rrezik real për abuzimin me këtë instrument, për shembull me qëllim indoktrinimi ose 
për të prekur reputacionin e të tjerëve.

Funksioni i fjalimit zyrtar nuk është të shprehë pikëpamjet private. Folësit duhet të 
kujtojnë se ata paraqesin pikëpamjen zyrtare të organit zyrtar në fjalë. Ata flasin në emër 
të organit shtetëror që përfaqësojnë, për të arritur qëllime specifike. Një nga qëllimet e 
fjalimit zyrtar është të bashkëveprojë me organet e tjera shtetërore, brenda kuadrit më të 
gjerë të kontrolleve dhe balancave që sigurojnë ndarjen e pushteteve. Në këtë kontekst, 
fjalimi zyrtar mund të përdoret si një mjet për të mbrojtur ose pohuar kompetencat e 
një organi të shtetit kundrejt organeve të tjera shtetërore. Në çdo rast, fjalimi zyrtar nuk 
është çështje lirie, por, më së shumti, një çështje e diskrecionit në ushtrimin e pushtetit 
publik (krahaso, sipas Ligjit Themeltar gjerman, H. Bethge, Artikel 5 në: Grundgesetz. 
Kommentar, M. Sachs ed., Mynih, Verlag CH Beck 2014, faqe 300).
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7. P alët e treta ndërhyrëse, me të drejtë theksojnë funksionet e fjalimit zyrtar të gjyqtarëve. 
Këta të fundit kanë për detyrë të flasin për çështjet që kanë të bëjnë me administrimin e 
drejtësisë, me qëllim mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit dhe sundimin e ligjit. Shumica, 
gjithashtu njeh si detyrë të kryetarit të Këshillit Kombëtar Gjyqësor shprehjen e një 
opinioni mbi reformat legjislative që ndikojnë në sistemin gjyqësor (shih paragrafin 168 
të vendimit).

Këtu janë të rëndësishme tre elemente. Së pari, të flasësh është detyrë. Megjithëse 
natyra e kësaj detyre nuk shpjegohet qartë në arsyetim, mund të supozohet se nuk është 
vetëm një detyrë morale, por edhe ligjore. Së dyti, ajo i shërben një interesi të veçantë 
publik. Së treti, ajo perceptohet si një mjet që shërben për të mbrojtur pozitën e pushtetit 
gjyqësor në marrëdhëniet e tij me pushtetet e tjera shtetërore. Këto janë tre argumente të 
forta kundër analizimit të fjalimeve zyrtare gjyqësore si shprehje të lirisë. Fusha e fjalimit 
të gjyqtarëve nuk mund të konsiderohet si fushë e zgjedhjes personale, por përkundrazi, 
si një fushë që i nënshtrohet detyrimeve të qarta ligjore, e cila është vendosur në interes 
të publikut dhe që kufizon zgjedhjet që janë në dispozicion të një gjyqtari. Me fjalë të 
tjera, fjalimi zyrtar i gjyqtarëve nuk është çështje e lirisë individuale, por mbetet shumë 
i kufizuar dhe i nënshtruar ndaj promovimit të interesave të veçanta publike. Detyra 
publike e gjyqësorit nuk është një tribunë për ushtrimin e fjalës së lirë.

Nocioni i lirisë së shprehjes i përcaktuar në Nenin 10 të Konventës presupozon 
zgjedhjen e lirë nëse subjektet dëshirojnë të flasin dhe se çfarë do të thonë. Duke pranuar 
se kërkuesi kishte detyrim të shprehej për mbrojtjen e interesit publik, shumica duket 
se bie në kundërshtim me pikëpamjen se deklaratat që po shqyrtohen ishin të mbuluara 
nga Neni 10 i Konventës.

8.  Në rastin konkret, kërkuesi kishte cilësi ligjore për të përfaqësuar Gjykatën Supreme. 
Shumica shprehimisht pranon se funksionet dhe detyrat e kryetarit të Gjykatës Supreme 
përfshijnë detyrën e shprehjes së pikëpamjeve mbi reformat legjislative të cilat kanë 
gjasa të kenë ndikim në sistemin gjyqësor dhe pavarësinë e tij. Të gjitha deklaratat që 
po shqyrtohen janë bërë nga kërkuesi në cilësinë e tij zyrtare (shih paragrafin 145 të 
arsyetimit). Kjo rrethanë esenciale, e përcaktuar qartë nga shumica, nuk u kontestua nga 
palët.

Deklaratat e kërkuesit nuk shprehin pikëpamjet e tij si qytetar, por pikëpamjet 
zyrtare të një organi të shtetit hungarez. Ai nuk mund dhe nuk mohoi faktin se ai po 
shprehte vetëm pikëpamjet e tij private dhe jo ato të institucionit që ai përfaqësonte. Nuk 
ka dyshim se deklaratat e kërkuesit, të cilat janë në bazë të aplikimit të tij, përfshihen në 
kategorinë e fjalimeve zyrtare.

Çështja vendimtare në rastin konkret është nëse garancitë e Nenit 10 zbatohen për 
fjalimet zyrtare. Për t›iu përgjigjur kësaj pyetjeje, është e nevojshme të kuptojmë dallimet 
midis fjalimit privat dhe atij publik. Fjalimi privat është çështje e lirisë së shprehjes dhe 
folësi nuk ka nevojë të ketë një bazë ligjore për t’u shprehur. Çdo shprehje që nuk është 
e ndaluar lejohet. Në të kundërt, fjalimi zyrtar është një mjet i fuqisë publike. Folësi 
duhet të ketë një bazë ligjore për të folur në cilësinë e tij zyrtare dhe duhet të ketë një 
bazë ligjore për çdo deklaratë zyrtare. Zgjedhja për mënyrën në të cilën përdoret fjalimi 
nuk është çështje e lirisë personale, por, akoma më mirë, një diskrecion në ushtrimin e 
pushtetit publik. Një organ shtetëror nuk mund të kalojë kufijtë ligjorë të diskrecionit.

Aplikimi i garancive të Nenit 10 për fjalimet zyrtare do të thotë se mënyra në të cilën 
shprehet një organ shtetëror është pjesë e konsideratave si çështje e lirisë personale. Çdo 
komunikim që nuk është i ndaluar në mënyrë eksplicite do të lejohej. Nuk do të kërkohej 
bazë specifike ligjore për deklaratat e organeve shtetërore dhe çdo kufizim i fjalimeve 
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zyrtare do të duhej të ishte në përputhje me Nenin 10 § 2 të Konventës. Fjalimi zyrtar 
mundet, në parim, të shprehë pikëpamjet private dhe të shërbejë për interesin personal 
të mbajtësit të së drejtës, duke përfshirë qëllimin e vetë-përmbushjes së tij personale. 
Një situatë në të cilën fjalimi zyrtar ndërhyn në të drejtat e një personi tjetër, nuk mund 
të trajtohet si një ndërhyrje e shtetit në të drejtat e atij personi, por do të përfaqësonte një 
situatë konflikti mes lirisë së fjalës së zyrtarit publik nga njëra anë dhe të drejtat e atij 
personi të tretë nga ana tjetër. Më pas, për të zgjidhur konfliktin mes këtyre të drejtave 
kontradiktore, do të duhej një ushtrim tepër balancues. Qasja e ndjekur nga shumica, 
që përfshin aplikimin e Nenit 10 në fjalimin zyrtar, kthen një çështje diskrecioni të 
ushtrimit të një pushteti të veçantë publik, në një akt të lirë, të mbuluar nga garancitë e 
lirisë individuale. Zgjerimi i Nenit 10 drejt fjalimeve zyrtare dëmton kështu mbrojtjen 
efektive të individit ndaj shtetit.

Për të gjitha këto arsye, sipas mendimit tim, Neni 10 nuk është i aplikueshëm për 
fjalimet zyrtare (krahaso, sipas Nenit 5 të Ligjit Themeltar gjerman, C. Starck, Artikel 
5 në: Kommentar zum Grundgesetz, H. von Mangoldt, F. Klein, C. Starck eds., Mynih, 
Verlag Franz Vahlen, 1999, vol. 1, f. 659; HD Jarass, B. Pieroth, Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland, Mynih, Verlag CH Beck, 2004, faqe 195, si dhe Rasti i 
BVerwGE 1004, 323/326, i cituar aty).

9. Çështja e dytë është nëse në rastin në fjalë ka pasur ndërhyrje në të drejtat e kërkuesit.
Kërkuesi u privua nga dy detyra publike (kryetar i Gjykatës Supreme dhe kryetar i 

Këshillit Kombëtar të Gjyqësorit), që do të thotë se ai ishte i privuar nga pushteti publik. 
Të drejtat e tij pasurore gjithashtu u prekën, pasi ai humbi disa përfitime monetare të 
lidhura me dy detyrat publike në fjalë.

Në këtë kontekst vërej se shkarkimi nga shërbimi publik është një ndërhyrje në të 
drejtat e personit të larguar. Megjithatë, në rastin konkret, kërkuesi nuk u shkarkua nga 
shërbimi publik, pasi ai qëndroi në funksionin e gjyqtarit.

Unë pajtohem me qëndrimin se heqja e përfitimeve monetare të dikujt ndikon në 
të drejtat pronësore të atij personi dhe mund të përbëjë një ndërhyrje në të drejtat e 
njeriut të mbrojtura sipas Nenit 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës. Megjithatë, Dhoma i 
deklaroi të papranueshme këto pretendime materiale të ngritura në aplikim sipas Nenit 
1 të Protokollit nr. 1, duke theksuar se “sipas Konventës nuk garantohet e drejta që një 
person të vazhdojë të paguhet me një pagë në një shumë të caktuar” (shih paragrafin 105 
të vendimit të Dhomës). Si rezultat, Dhoma e Madhe nuk mund të shqyrtojë këtë aspekt 
të çështjes. Nga kjo rrjedh se ndërhyrja në shqyrtim mbetet e kufizuar në privimin nga 
detyra publike.

Arsyetimi i shumicës bazohet në idenë se privimi i pushtetit publik është një 
ndërhyrje në të drejtat individuale. Sipas mendimit tim, qasja e ndjekur nga shumica 
në këtë drejtim është jashtëzakonisht problematike nga këndvështrimi i të drejtave të 
njeriut. Pushteti publik nuk mund të jetë kurrë pjesë e statusit individual të një personi 
fizik. Megjithëse ekziston një e drejtë e njeriut e njohur ndërkombëtarisht për të marrë 
pjesë në kryerjen e punëve publike dhe për të pasur akses në shërbimin publik (shih 
Nenin 25 të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike), nuk ekziston 
një e drejtë e njeriut për të ruajtur pushtetin publik. Heqja e pushtetit publik mund të 
ndikojë negativisht në pozitën ligjore të një organi shtetëror, por nuk ndikon per se në të 
drejtat e njeriut të mbajtësit të pushtetit publik. Megjithatë, në varësi të rrethanave, ajo 
mund të prekë njerëzit (popullin), të cilët janë bartësit përfundimtarë të pushtetit sovran 
në një shtet demokratik, ose u mundësojnë popullit sovran që të ushtrojë pushtetin e tyre 
kundrejt përfaqësuesve.
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Fakti i thjeshtë se një individ është larguar nga detyra publike që përfshin ushtrimin e pushtetit 
publik dhe si pasojë ka humbur pushtetin e tij publik nuk duhet të konsiderohet per se si 
një ndërhyrje në të drejtat e njeriut. Në një regjim parlamentar, një ndërhyrje në të drejtat 
e njeriut të anëtarëve të kabinetit qeveritar është një votë e mosbesimi ndaj Qeverisë (që 
nënkupton dorëheqjen e anëtarëve të tij)?

10. Çështja e tretë që i duhet dhënë përgjigje është nëse ekziston një lidhje shkakësore 
midis deklaratave të kërkuesit dhe ndërprerjes së mandatit të tij. Shumica përpiqet të 
kompensojë mungesën e provave të mjaftueshme në këtë drejtim duke vendosur, për 
qëllim të vlerësimit të çështjes aktuale, rregulla të reja që kanë të bëjnë me ndarjen e 
barrës së provës. Sipas shumicës, kërkuesi duhet të krijojë një lidhje shkakësore prima 
facie ndërmjet sjelljes së tij dhe reagimit të autoriteteve. Sapo të krijohet kjo lidhje 
prima facie, barra e provës kalon te Qeveria. Sipas mendimit tim, në rastin në fjalë, 
rregullat mbi shpërndarjen e barrës së provës nuk janë aplikuar në përputhje të plotë me 
standardet e drejtësisë procedurale.

Së pari, rregullat e aplikuara nga shumica nuk janë të përfshira në terma të 
përgjithshëm. Çuditërisht, pjesa relevante e arsyetimit është formuluar si më poshtë: 
“Gjykata është e mendimit se sapo të ketë prova prima facie në favor të versionit të 
kërkuesit të ngjarjeve dhe ekzistencës së një lidhjeje shkakësore, barra e provës duhet 
të zhvendoset te Qeveria” (shih paragrafin 149 të vendimit, në arsyetimin e Gjykatës). 
Këtu, arsyetimi i referohet situatës specifike të kërkuesit, duke krijuar përshtypjen se 
Gjykata po zbaton një rregull ad hoc, të hartuar për rastin specifik të një personi të 
caktuar. Për më tepër, ky rregull nuk është përcaktuar në parimet e përgjithshme të 
zbatueshme për rastin, por është futur në analizën e rrethanave individuale të rastit.

Së dyti, rregullat mbi barrën e provës të aplikuara nga shumica nuk janë përcaktuar 
me qartësi dhe saktësi të mjaftueshme. Veçanërisht, shumica nuk deklaron në mënyrë të 
qartë se çfarë duhet saktësisht të provojë Qeveria. Kjo mungesë saktësie në një pikë kaq 
të rëndësishme duket se ndikon patjetër në rezultatin përfundimtar të çështjes.

Së treti, rregullat mbi barrën e provës janë të një rëndësie vendimtare për të 
vendosur mbi këtë çështje. Këto rregulla, të formuluara nga Gjykata në rastin konkret, 
shkojnë përtej thjesht konkretizimit të kërkesës së përgjithshme se duhet të ekzistojë 
një justifikim në rast ndërhyrje në të drejtat e një individi dhe për më tepër, janë këto që 
përcaktojnë fushën e elementeve faktike relevante për gjykimin në këtë çështje. Gjykata 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, më parë ka insistuar se një gjykatë nuk duhet t’i 
zërë palët në befasi duke thirrur ex officio elemente të rëndësishme ligjore apo faktike 
të cilat nuk janë diskutuar prej tyre (shih në veçanti vendimet në rastet e mëposhtme: 
Clinique des Akacias dhe të tjerët k. Francës, nr. 65399/01, 65406/01, 65405/01 dhe 
65407/01, 13 Tetor 2005, Čepek k. Republikës Çeke, nr. 9815/10, 5 Shtator 2013, Alexe 
k. Rumanisë nr. 66522/09, 3 Maj 2016 dhe Liga Portuguesa de Futebol Profissional k. 
Portugalisë, nr. 4687/11, 17 Maj 2016). Prandaj, në pajtim me jurisprudencën e Gjykatës 
mbi procedurat e kontradiktoritetit, do të ishte e preferueshme të tërhiqej vëmendja e 
palëve në mënyrë specifike ndaj rregullit të barrës së provës që do të aplikohej dhe 
t’i ftonte ata të paraqisnin pozicionin e tyre në dritën e këtij rregulli. Dështimi për ta 
bërë këtë ka ndikuar në qëndrimin e Qeverisë në procedurë. Qasja e adoptuar duket 
se largohet nga standardet strikte të një gjykimi të drejtë siç është zhvilluar nga vetë 
Gjykata në jurisprudencën e saj.

Së katërti, çdo rregull mbi ndarjen e barrës së provës duhet të jetë i arsyetuar 
në mënyrë të mjaftueshme. Mund të ndodhë që një rregull i tillë nuk pasqyron 
domosdoshmërisht një përgjithësim rreth fakteve (bazuar në parimin praesumptio 
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sumitur de eo quod plerumque fit), por në çdo rast ai duhet të marrë parasysh kontekstin 
faktik në të cilin vepron dhe duhet të ketë një bazë aksiologjke. Unë vërej se për më 
tepër në kulturën juridike evropiane ekziston pranimi i gjerë i parimit afirmati non 
neganti incumbit probatio. Edhe pse Gjykata pohon se në kontekstin e Neneve 2 dhe 3 
“procedurat e Konventës jo në të gjitha rastet u nënshtrohen një zbatimi strikt të parimit 
affirmanti incumbit probatio” (shih, për shembull, çështjen Hassan k. Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], nr. 29750/09, § 49, GjEDNj 2014), përjashtimet nga ky parim kërkojnë 
një justifikim të fortë. Edhe nëse nuk ka dyshime se Qeverisë duhet t’i kërkohet të 
justifikojë reformat që përfshijnë ndërhyrjen në të drejtat e mbrojtura sipas Konventës, 
në raste të tilla si ai konkret, barra e provës në mënyrën e shpërndarë nga Gjykata 
mund të jetë jashtëzakonisht e vështirë (nëse është e mundur) për t’u përmbushur. Sipas 
rregullave të aplikuara nga shumica, një reformë kushtetuese që sjell pasoja të dëmshme 
për një person të caktuar që ushtron funksione publike (ose ndaj një grupi të qartësisht 
të individualizuar mbajtësish të funksioneve publike), i cili kishte kritikuar më parë 
Qeverinë, tani e tutje do të konsiderohet si një ndërhyrje e papranueshme në lirinë e 
shprehjes së atij personi. Kështu, çështja e ndarjes së barrës së provës në raste të tilla 
duhet të rishqyrtohet.

Sido që të jetë situata, nuk jam i bindur nëse ekziston një lidhje shkakësore në 
rastin në fjalë. Me sa duket, ndërprerja e mandatit të kërkuesit u krye sepse shumica 
parlamentare në Hungari donte të vendoste në dy poste kyçe gjyqësore, persona që 
kishin pikëpamje që i afroheshin pikëpamjeve të tyre. Masa e kundërshtuar nuk duket të 
jetë një sanksion për deklaratat e mëparshme, por një mjet për të ndikuar në mënyrën se 
si do të veprojnë dy organet shtetërore në të ardhmen. Me fjalë të tjera, kërkuesi ka gjasa 
të jetë zëvendësuar jo për shkak të asaj që ai ka thënë ose nuk ka thënë në të kaluarën, 
por sepse është konsideruar si një person që mund të përpiqet në të ardhmen t’i përdorë 
kompetencat e tij në një mënyrën që dëshiron dhe të pengojnë politikën e shumicës 
parlamentare. Natyrisht, në një shtet të qeverisur nga sundimi i ligjit një konsideratë e 
tillë kurrë nuk mund të justifikojë ndërhyrjen në pavarësinë e gjyqësorit.

11. Shumica vlerëson se ndërhyrja e pretenduar nuk ka ndjekur asnjë nga qëllimet legjitime 
të renditura në Nenin 10 § 2 (shih paragrafin 157). Megjithatë, ajo shqyrtoi nëse ndërhyrja 
ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike. Një qasje e tillë është problematike, pasi 
domosdoshmëria e ndërhyrjes mund të vlerësohet vetëm në dritën e një qëllimi legjitim. 
Ekzistenca e një qëllimi legjitim është një parakusht logjik për testin e proporcionalitetit. 
Një masë duhet të jetë “proporcionale me qëllimin legjitim të ndjekur” (shih paragrafin 
158 të arsyetimit). Pa ndonjë qëllim legjitim, çështjes së domosdoshmërisë i humbet 
qëllimi.

12. Në rastin në fjalë, shumica, duke cituar jurisprudencën ekzistuese, pretendon se Neni 
6 është i aplikueshëm në qoftë se plotësohen kushtet e mëposhtme: (1) ekziston një e 
drejtë në rrezik, e mbrojtur nga legjislacioni kombëtar; dhe (2) kjo e drejtë ka karakter 
civil. Për më tepër, shumica pretendon se Neni 6 nuk është i aplikueshëm për kontestet 
e punësimit që kanë të bëjnë me nëpunësit civilë nëse: (3) aksesi i nëpunësve civilë 
në gjykatat e brendshme përjashtohet në mënyrë të përgjithshme, abstrakte dhe të 
parashikueshme dhe (4) përjashtimi i shërben një qëllimi legjitim dhe është proporcional. 
Sipas mendimit tim, dy kriteret e para nuk plotësohen, ndërsa të dy kriteret 3 dhe 4, duke 
përjashtuar mbrojtjen e Nenit 6, janë plotësuar.

Së pari, pozicioni ligjor i kërkuesit, në mënyrën që ai ishte prekur nga reforma 
nuk mund të analizohet si një e drejtë subjektive. Nuk ka dyshim se kërkuesi nuk 
mund të hiqet nga posti i tij si gjyqtar. Në një rast të tillë, ajo që do të rrezikohej do 
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të ishte e drejta individuale e aksesit në shërbimin publik. Megjithatë, rasti nuk ka të 
bëjë me shkarkimin e një individi nga detyra e gjyqtarit, por me përfundimin e një 
detyre të veçantë administrative brenda gjyqësorit. Është e vërtetë se përpara reformës 
kushtetuese, legjislacioni hungarez parashihte një mandat gjashtë vjeçar dhe përcaktonte 
kushtet specifike për përfundimin e tij. Megjithatë, siç u shpjegua më lart, ky rregull 
nuk u miratua për të mbrojtur interesat individuale të mbajtësit të detyrës, por më së 
shumti për të mbrojtur interesin publik në pavarësinë e gjyqësorit. Në veçanti, ai nuk 
është krijuar si post që t’i japë mundësinë kërkuesit të bëjë plane për të ardhmen e tij 
personale, por që të sigurojë kushtet e duhura për ushtrimin e pushtetit gjyqësor. Mbajtësi 
i një detyre publike të ngarkuar me pushtet publik nuk gëzon të drejtën subjektive për të 
mos e humbur atë pushtet.

Edhe duke supozuar që pozicioni ligjor i kërkuesit ishte një e drejtë subjektive, do 
të ishte e nevojshme të përcaktohej natyra e saktë e kësaj të drejte dhe të përcaktohej se 
kush është mbajtësi i saktë i së drejtës dhe debitorët e saktë të saj (p.sh. organet të cilat 
kanë detyrimin për të zbatuar të drejtën), dhe cila është përmbajtja e saktë e së drejtës. 
Në veçanti, ishte e nevojshme të përcaktohej fushëveprimi i organeve shtetërore ndaj 
të cilëve duhej të mbrohej një e drejtë. Jo të gjitha të drejtat e njohura në ligjin vendas 
mund të mbrohen ndaj Parlamentit që vepron në cilësinë e tij si ligjbërës i zakonshëm, 
dhe për më tepër, jo më kur vepron në cilësinë e tij si Kushtetutë-bërës.

Së dyti, procesi gjyqësor për largimin e një individi nga detyra e kryetarit të 
Gjykatës Supreme ose kryetarit të Këshillit Kombëtar të Drejtësisë nuk është me natyrë 
civile, por ka të bëjë me fushën e së drejtës publike. Ai ka të bëjë me një mosmarrëveshje 
të së drejtës publike mes dy organeve shtetërore mbi pozitat e tyre përkatëse dhe 
fushëveprimin e kompetencave të tyre.

Së treti, është e vërtetë se rregulli kushtetues në fjalë prek një person të caktuar. Sipas 
mendimit tim, megjithatë, aksesi në një gjykatë u përjashtua në mënyrë të përgjithshme, 
abstrakte dhe të parashikueshme nga vetë fakti se dispozitat e kundërshtuara ishin 
kushtetuese në natyrë. Rangu kushtetues i dispozitave përjashtoi në mënyrë të qartë 
shqyrtimin e tyre gjyqësor per se. Shumica pranon që nuk ka dyshim se kërkuesi nuk 
mund të parashtrojë ankesë kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese (shih paragrafin 75).

Së katërti, unë pajtohem me qëndrimin se Palët e Larta Kontraktuese duhet të 
ushtrojnë pushtetin e tyre konstitutiv në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga Konventa. 
Në të njëjtën kohë, në përcaktimin e përmbajtjes së atyre detyrimeve të lidhura me 
mjetet juridike efektive dhe aksesin në gjykata, duhet të merren në konsideratë veçantitë 
e pushtetit konstitutiv në një shtet demokratik. Përjashtimi i masave kushtetuese nga 
shqyrtimi gjyqësor i shërben qëllimit të ruajtjes së sovranitetit popullor, i cili gjen 
shprehje në lirinë e pushtetit konstitutiv. Ai mbron të drejtën e popullit për të zgjedhur 
lirisht një sistem kushtetues, si një themel dhe kornizë për ushtrimin e pushtetit publik. 
Ka një bazë të fortë në Nenin 3 të Protokollit nr. 1, i cili mbron të drejtën për të zgjedhur 
një organ legjislativ (shih më poshtë).

Sipas mendimit tim, Neni 6 nuk është i aplikueshëm për “të drejtën” e identifikuar 
nga shumica në rastin në fjalë dhe për këtë arsye nuk mund të jetë shkelur.

13. Një nga vështirësitë në rastin aktual rrjedh nga struktura hierarkike e ligjislacionit. Çdo 
rregull i rangut më të ulët duhet të jetë në përputhje me rregullat e rangut më të lartë dhe 
në veçanti, i gjithë legjislacioni i zakonshëm duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën. 
Në të njëjtën kohë, një rregull i rangut të lartë mund të ndryshojë rregullat e rangut më 
të ulët.

Pozicioni ligjor i kërkuesit, i shqyrtuar nga shumica, përcaktohej nga legjislacioni 
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i zakonshëm. E drejta e pretenduar e tij ishte e mbrojtur nga legjislacioni i zakonshëm. 
Kryetari i Gjykatës Supreme gëzonte mbrojtje nga pushteti ekzekutiv dhe legjislativ. Ai 
nuk gëzonte mbrojtje nga krijuesi i Kushtetutës. Arsyetimi i shumicës ka për qëllim të 
tregojë se kërkuesi kishte “të drejtë” të mos shkarkohej nga detyra e kryetarit të Gjykatës 
Supreme sipas legjislacionit të zakonshëm. Megjithatë, në të njëjtën kohë, shumica, pa e 
diskutuar fare pyetjen, vendos se garancitë e paraqitura nga një pouvoir constitué mund 
të kundërshtohen me një pouvoir constituent. Pra, “e drejta” e identifikuar nga shumica 
dhe “e drejta” e mbrojtur nga legjislacioni vendas janë të ndryshme. Ky i fundit mbron 
vetëm ndaj pouvoirs constitués, ndërsa i pari supozohet të ofrojë mbrojtje edhe ndaj 
pouvoir constituant, nën shqyrtimin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Argumenti i shumicës është zhvilluar sikur të gjitha rregullat ligjore në sistemin 
juridik hungarez kishin të njëjtin nivel hierarkik. Megjithatë, lind pyetja se si garancitë 
për qëndrueshmërinë e mandatit që rrjedhin nga legjislacioni i zakonshëm mund të 
detyrojnë organin që përfaqëson vullnetin sovran të popullit, kur ky i fundit miraton 
rregulla ligjore që kanë një rang më të lartë në hierarkinë ligjore. Ndryshe nga të 
drejtat e mbrojtura nga traktatet ndërkombëtare, të drejtat e dhëna në sistemin ligjor 
kombëtar, sipas natyrës së tyre, nuk ofrojnë mbrojtje ndaj ndryshimeve kushtetuese. 
Nëse Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut është e aftë të transformojë të drejtat 
kushtetuese që nuk mbulohen nga Konventa në të drejta supra-kushtetuese, atëherë kjo 
duhet të ishte shpjeguar qartë.

Për më tepër, masat e kundërshtuara nuk u prezantuan në bazë të legjislacionit të zakonshëm, 
por nëpërmjet ligjeve kushtetuese. Kushtetuta kombëtare është shprehja më themelore 
e sovranitetit popullor. Miratimi i saj dhe ndryshimi pasues kërkojnë një procedurë të 
veçantë, me shumicë të kualifikuar, e cila siguron një legjitimitet të forte, bazuar në 
konsensusin midis partive kryesore politike ose, së paku, veçanërisht një mbështetje të 
gjerë politike për partinë e shumicës. Për më tepër, sovraniteti popullor do të thotë se 
në parim, njerëzit kanë pushtet të emërojnë dhe tërheqin mbajtësit e pushtetit publik. 
Autonomia kushtetuese e shtetit është parakusht i qeverisjes demokratike.

14. Në rastin konkret, shumica gjen një shkelje të Nenit 6, sepse kërkuesi nuk mund të 
kundërshtojë dispozitat kushtetuese të kontestuara në një gjykatë vendase. Prandaj, ajo 
gjen një shkelje sepse shqyrtimi gjyqësor i këtyre dispozitave nuk ishte i disponueshëm 
në Hungari.

Vërej që Gjykata deri më tani nuk ka deklaruar që Konventa kërkon që të njhet 
shqyrtimi gjyqësor i legjislacionit, përkundrazi, ajo ka miratuar pikëpamjen e kundërt. 
Vlen të përmendet se në vendimin e saj në rastin Paksas k. Lituanisë (GC, nr. 34932/04, 
GjEDNj 2011 (ekstraktet)), Gjykata shpjegoi se “Neni 13 i Konventës, i cili nuk shkon 
aq larg sa të garantojë një mjet juridik që lejon që ligjet e një Shteti Kontraktues të 
kundërshtohen përpara një autoriteti kombëtar për arsye se janë në kundërshtim me 
Konventën (shih, për shembull, James dhe të Tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, 21 
Shkurt 1986, § 85, Seria A nr. 98; Christine Goodwin k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], 
nr. 28957/95, § 113, GjEDNj 2002-VI, Roche k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 
32555/96, § 137, GjEDNj 2005-X; dhe Tsonyo Tsonev k. Bullgarisë, nr. 33726/03, § 47, 
1 Tetor 2009), gjithashtu nuk mund të kërkojë edhe parashikimin e një mjeti juridik që 
lejon kundërshtimin e një një precedenti kushtetues me forcë ligjore” (Paksas, § 114). 
Gjykata, në rastin konkret duket se largohet nga qasja e saj. Në rrethana të caktuara, të 
paktën shqyrtimi gjyqësor i rregullave ligjore duket të jetë tani një kusht sipas Konventës.

Për më tepër, shumica kërkon shqyrtim gjyqësor jo vetëm për legjislacionin 
e zakonshëm, por edhe për dispozitat kushtetuese. Megjithatë, në shumë vende 
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demokratike nuk ekziston një shqyrtim gjyqësor i ligjeve kushtetuese. Në vende të 
tjera, ai mund të kufizohet vetëm në procedurën e miratimit, ndërsa përmbajtja e ligjeve 
kushtetuese është imune ndaj shqyrtimit gjyqësor. Përjashtimisht, gjykatat mund të 
shqyrtojnë përmbajtjen e ligjeve kushtetuese (shih, për shembull, vendimin e Gjykatës 
Supreme të Indisë të 24 Prillit 1973, në rastin e 

His Holiness Kesavananda Bharati Sripadagalvaru dhe të tjerët k. Shtetit 
të Kerala dhe Anr., (1973) 4 SCC 225). Nëse qasja e re e zhvilluar në këtë rast nga 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut konfirmohet në të ardhmen, kjo do të sjellë 
një transformim të madh të konstitucionalizmit evropian.

Neni 3 i Protokollit nr. 1 mbron të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur një organ legjislativ. 
E drejta për të zgjedhur një organ legjislativ është kuptimplotë nëse ai organ gëzon 
kompetenca të gjera legjislative. Kjo dispozitë është baza ligjore për njohjen e një kufiri 
të gjerë vlerësimi për Palët e Larta Kontraktuese sipas Konventës (shih mendimin tim të 
veçantë të bashkëlidhur në vendimin e Firth dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar (nr. 
47784/09, 47806/09, 47812/09, 47818/09, 47829/09, 49001/09, 49007/09, 49018/09, 
49033/09 dhe 49036/09, 12 Gusht 2014. Kjo vlen a fortiori për organet e Kushtetut-
bërëse, vendimet e të cilave janë marrë me procedura të veçanta që sigurojnë legjitimitet 
politik të gjerë në nivel kombëtar. Megjithatë, sipas qasjes së miratuar në rastin konkret, 
shprehja më e rëndësishme e sovranitetit popullor, përkatësisht Kushtetuta kombëtare, 
tani do t’i nënshtrohet shqyrtimit sipas Konventës nga një gjykatë ndërkombëtare. Për 
më tepër, ky shqyrtim shtrihet në motivet aktuale për reformat kushtetuese. Vendimi 
aktual është një hap i rëndësishëm drejt kufizimit substancial të autonomisë kushtetuese 
të Palëve të Larta Kontraktuese.

15. Shumica vendosi t’i akordojë kërkuesit kompensim jo vetëm në lidhje me dëmin material, 
por edhe atë jomaterial. Kjo pjesë e vendimit tërheq drejt saj dy kundërshtime. Së pari, 
duket e vështirë të pajtohet me vendimin e Dhomës për të mos shqyrtuar kërkesën sipas 
Nenit 1 të Protokollit Nr. 1. Kompensimi për dëmin material do të ishte i përshtatshëm 
nëse do të kishte ndërhyrje të paligjshme ndaj pasurisë së kërkuesit. Së dyti dhe më 
thelbësisht, siç u tha më lart, masa që po shqyrtohej ishte një ndërhyrje në pavarësinë e 
gjyqësorit, jo në të drejtat individuale të kërkuesit.

16. Unë do të doja të theksoja një tjetër pasojë problematike të vendimit në këtë çështje. Liria 
gjithmonë presupozon përgjegjësinë. Duke theksuar lirinë e fjalës së gjyqtarëve, kur ata 
veprojnë në cilësinë e tyre zyrtare, kjo gjë nënkupton përgjegjësi më të rreptë personale 
për gjyqtarët në lidhje me veprimet e tyre. Nëse gjyqtarët që veprojnë në cilësinë e 
tyre zyrtare kanë të drejtë të pretendojnë se po ushtrojnë të drejtat e tyre të njeriut dhe 
madje edhe të marrin kompensim material për ndërhyrje të paligjshme në veprimet e 
tyre zyrtare, atëherë ata gjithashtu duhet të deklarohen personalisht përgjegjës për çdo 
shkelje të ligjit. Ky vendim mund të përdoret si një argument në favor të zgjerimit të 
përgjegjësisë personale të gjyqtarëve për veprimet e tyre zyrtare në përgjithësi.

17. Së fundmi, unë vërej se shumica, në përpilimin e argumentimit të saj për pjesën 
arsyetuese, vendosi të injorojë aspektet ligjore dhe argumentet e ngritura nga pakica. 
Publiku do të gjykojë nëse kjo zgjedhje forcon forcën bindëse të gjykimit.

18. Përfundimisht, dëshiroj të theksoj se sipas mendimit tim, rasti i tanishëm është një 
mosmarrëveshje e së drejtës publike midis dy organeve të shtetit hungarez: Gjykatës 
Supreme dhe Parlamentit, duke vepruar në cilësinë e tyre si pushtete konstitutive. Ajo ka 
të bëjë me çështjen themelore të sundimit të ligjit në përgjithësi dhe pavarësisë gjyqësore 
në veçanti, por mbetet jashtë fushëveprimit të juridiksionit të Gjykatës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut. Ekzistojnë mjete të tjera për mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit në 
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kuadër të Këshillit të Evropës, si dhe brenda Bashkimit Evropian.
Shumica vendosi të vlerësojë se pozicione të caktuara ligjore të organeve shtetërore 

mbulohen nga dispozitat e Konventës, duke zgjeruar mundësinë e aplikimit të tyre ndaj 
organeve shtetërore. Për më tepër, rregullat ligjore që kanë të bëjnë me pavarësinë 
e gjyqësorit interpretohen në një mënyrë që duket se i shndërron ato në të drejta të 
posaçme të njeriut që u garantohen gjyqtarëve. Në këtë mënyrë, Gjykata ka zgjeruar 
juridiksionin e saj ndaj disa mosmarrëveshjeve të së drejtës publike, midis organeve 
shtetërore, duke u përpjekur t’i karakterizojë ato si konteste të të drejtave të njeriut. 
Ky është një ndryshim i madh në paradigmën evropiane të mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut dhe një sfidë ndaj traditës ligjore evropiane. Jam i shqetësuar se kjo qasje, e cila 
konsiston në njohjen e heshtur të të drejtave të njeriut ndaj organeve shtetërore, mundet, 
në një perspektivë më afatgjatë, të minojë efikasitetin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
në Evropë.
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA E MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG k. 
HUNGARISË

(Kërkimi nr. 18030/11)

VENDIM

STRASBURG

8 Nëntor 2016

Ky vendim është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit 
redaktues.
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Në çështjen e Magyar Helsinkit k. Hungarisë,
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Dhoma e Madhe e përbërë nga:
Guido Raimondi, kryetar,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Nebojša Vučinić
Kristina Pardalos,
Ganna Yudkivska,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Helen Keller,
André Potocki,
Aleš Pejçal,
Ksenija Turković,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, gjyqtarë,
dhe Lawrence Early, konsulent ligjor,
Pas diskutimit privatisht më 4 Nëntor 2015 dhe 1 Shtator 2016, u dha vendimi i 
mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e fundit të përmendur më lart:

PROCEDURA

1. Kjo çështje e ka zanafillën në një kërkesë (nr. 18030/11) kundër Hungarisë, të paraqitur 
pranë Gjykatës në bazë të Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 
Themelore të Njeriut (“Konventa”) nga një organizatë joqeveritare e regjistruar sipas 
ligjit hungarez, Magyar Helsinki Bizottság (“OJQ-ja kërkuese”), më 14 Mars 2011.

2. OJQ-ja kërkuese përfaqësohej nga Z. T. Fazekas, një avokat i cili punonte në Budapest. 
Qeveria hungareze (“Qeveria”) përfaqësohej nga Z. Tallódi, Agjent, Ministria e 
Drejtësisë.

3. OJQ-ja kërkuese pretendonte sipas Nenit 10 të Konventës se refuzimi i gjykatave 
hungareze për të urdhëruar zbardhjen e informacionit të kërkuar, përbënte një shkelje të 
së drejtës së saj për lirinë e shprehjes.

4. Kërkesa iu dërgua Seksionit të Dytë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i Rregullores së 
Gjykatës). Më 4 Dhjetor 2012 kërkimi iu komunikua Qeverisë. Më 26 Maj 2015, një 
Dhomë e Seksionit të Dytë, e përbërë nga Işıl Karakaş, András Sajó, Nebojša Vučinić, 
Helen Keller, Egidijus Kūris, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, gjyqtarë dhe Stanley 
Naismith, sekretar Seksioni, hoqën dorë nga juridiksioni në favor të Dhomës së Madhe 
dhe asnjëra nga palët nuk kundërshtoi heqjen dorë brenda afatit të parashikuar (Neni 30 
i Konventës dhe rregulli 72 § 1).

5. Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua sipas dispozitave të Nenit 26 §§ 4 dhe 5 
të Konventës dhe rregullës 24. Në diskutimet përfundimtare, Boštjan M. Zupančič 
dhe Ksenija Turković, gjyqtarë zëvendësues, zëvendësuan Egidijus Kūris dhe Iulia 
Antoanella Motoc, të cilëve u ishte ndaluar pjesëmarrja (Rregulli 24 § 3).

6. OJQ-ja kërkuese dhe Qeveria paraqitën secila vëzhgime të mëtejshme me shkrim 
(Rregulli 59 § 1) mbi meritat.
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7. Më 2 Shtator 2015, Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar iu dha leje nga kryetari i Dhomës 
së Madhe të ndërhyjë si palë e tretë në procedurë (Neni 36 § 2 i Konventës dhe rregulli 
44 § 3). Ajo paraqiti vërejtjet e saj me shkrim më 18 Shtator 2015.

8. Përveç kësaj, më 21 Shtator 2015 u paraqitën komente nga organizatat e mëposhtme si 
palë të treta, të lejuara nga kryetari i Dhomës së Madhe për të ndërhyrë në procedurën 
me shkrim (Neni 36 § 2 i Konventës dhe rregulli 44 § 2): Media Legal Defence 
Initiative, Campaign for Freedom of Information, ARTICLE 19, Access to Information 
Programme and the Hungarian Civil Liberties Union, të cilat vepruan së bashku, si dhe 
organizata Fair Trails.

9. Një seancë publike u zhvillua në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 4 
Nëntor 2015 (Rregulli 59 § 3).

a) Për Qeverinë
Z.         Z. TALLÓDI,     Agjent,
Znj.      M. WELLER,      Bashkë-Agjente;

b) Për OJQ-në kërkuese
Z. T. FAZEKAS,
Z. T.L. SEPSI,
Z. CS. TORDAI,      Avokat,
Znj. N. NOVOSZÁDEK,              Këshilltar;

c) Për Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar
Z. J. COPPEL. QC,     Avokat,
Znj. A. MCLEOD,      Agjent,
Znj. A. MAHMOOD,      Këshilltar.

Gjykata dëgjoi adresimet e bëra nga Z. Tallódi, Z. Sepsi dhe Z. Coppel, si dhe përgjigjet 
e tyre ndaj pyetjeve të parashtruara nga Gjykata.

FAKTET

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

10. Kërkuesi, Magyar Helsinki Bizottság (Komiteti Hungarez i Helsinkit), është një 
organizatë joqeveritare (OJQ) e themeluar në vitin 1989. Ajo monitoron zbatimin e 
standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut në Hungari, ofron përfaqësim ligjor 
për viktimat e abuzimit të të drejtave të njeriut dhe promovon edukimin dhe trajnimin 
ligjor, si në Hungari ashtu edhe jashtë saj. Fushat kryesore të veprimtarisë së saj janë 
mbrojtja e të drejtave të azilkërkuesve dhe të huajve që kanë nevojë për mbrojtje 
ndërkombëtare dhe monitorimi i ruajtjes së të drejtave të njeriut nga agjencitë e zbatimit 
të ligjit, si dhe sistemi gjyqësor. Në veçanti, ajo fokusohet në aksesin në drejtësi, në 
kushtet e paraburgimit dhe në zbatimin efektiv të së drejtës për mbrojtje.

A. Historiku i çështjes

11. Ndërmjet viteve 2005 dhe 2007, OJQ-ja kërkuese ka realizuar një projekt “Modeli i 
Programit të Bordit të Ndihmës Ligjore”, me qëllim zhvillimin dhe testimin e një modeli 
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për të kapërcyer mangësitë e sistemit në emërimin ex officio të avokatit mbrojtës. Studimi 
që përmbledh rezultatin e projektit u botua në vitin 2007 nën titullin «Pa mbrojtje», duke 
sugjeruar që duhet të zhvillohet një grup standard kriteresh për të vlerësuar cilësinë e 
punës së avokatit mbrojtës.

12. Në vitin 2008, si vijim i vëzhgimit të bërë në 2005-2007, OJQ-ja kërkuese nisi një 
projekt të ri me titull “E drejta për mbrojtje efektive dhe reforma e sistemit të emërimit 
ex-officio”. Së bashku me Ministrinë e Drejtësisë dhe atë të Zbatimit të Ligjit dhe 
Dhomat e ndryshme të Avokatisë, OJQ-ja kërkuese zhvilloi një pyetësor që kishte 
për qëllim vlerësimin e punës së avokatit mbrojtës. Gjithashtu, ajo vlerësoi cilësinë e 
përfaqësimit ligjor të siguruar nga avokati mbrojtës i emëruar ex officio, duke shqyrtuar 
dosjet e 150 rasteve penale të mbyllura. Paralelisht, OJQ-ja kërkuese dha një kontribut 
për Hungarinë në projektin kërkimor krahasues “Të drejtat e mbrojtjes efektive në 
Bashkimin Evropian dhe aksesi në drejtësi: hulumtimi dhe promovimi i praktikave më 
të mira”, i kryer në nëntë vende evropiane dhe i financuar nga Komisioni Evropian dhe 
Open Society Justice Initiative.

Rezultatet e dy projekteve u prezantuan në një konferencë në Prill 2009, 
konkluzionet e të cilave u përmblodhën në raportin “Në hijen e dyshimit: një vlerësim 
kritik për zbatimin e së drejtës për një mbrojtje efektive”.

13. Përveç kësaj, OJQ-ja kërkuese ka kryer aktivitete të vazhdueshme advokacie për 
reformimin e sistemit të emërimeve ex officio; gjithashtu, ajo në bashkëpunim me 
Shoqatën e Avokatëve të Budapestit, përpiloi rekomandime për një kod të propozuar të 
etikës profesionale për avokatë mbrojtës ex officio.

14. Në vlerësimin e OJQ-së kërkuese, studimi i saj tregoi se sistemi i mbrojtësve të emëruar 
ex officio nuk funksiononte në mënyrë të përshtatshme, më së shumti sepse autoritetet 
hetimore, në veçanti policia, ishin të lirë të zgjidhnin avokatët mbrojtës nga një listë 
e përpiluar nga Dhomat përkatëse të Avokatisë. Kjo çoi në mosbesim nga ana e të 
pandehurve. Për më tepër, sipas konstatimeve të OJQ-së kërkuese, shumë departamente 
të policisë kishin marrë të njëjtët avokatë apo firma ligjore në shumicën e rasteve, duke 
sjellë kështu varësinë e avokatëve mbrojtës nga emërimet ex officio për të fituar jetesën 
e tyre. OJQ-ja kërkuese, gjithashtu arriti në përfundimin se sistemit të përzgjedhjes i 
mungonte transparenca.

15. Në vitin 2009, në kuadër të projektit “Hapat drejt një sistemi të emërimit transparent në 
ndihmën juridike penale” u aplikua një metodë eksperimentale, me bashkëpunimin e 
OJQ-në kërkuese, Dhomave të Avokatisë së qarkut dhe disa departamenteve të Policisë 
së qarkut. Një aspekt kyç i kësaj metode ishte zëvendësimi i sistemit ekzistues të 
emërimeve diskrecionare nga një sistem kompjuterik me përzgjedhje rastësore.

16. Si veçori të projektit, OJQ-ja aplikuese kërkoi emrat e avokatëve mbrojtës publikë të 
përzgjedhur për vitin 2008 dhe numrin e çështjeve të caktuara për secilin avokat, në një 
total prej njëzet e tetë departamente të policisë, të vendosura në shtatë rajone hungareze. 
Qëllimi i kërkesës së këtyre të dhënave ishte të tregonte nëse ekzistonin mospërputhje 
në praktikën e departamenteve të policisë mbi emërimin e avokatit mbrojtës nga listat e 
ofruara nga Dhomat e Avokatisë. Këto kërkesa janë bërë sipas Nenit 20 (1) të ligjit nr. 
LXIII të vitit 1992 (“Akti i të Dhënave”). OJQ-ja kërkuese pohoi se numri i emërimeve 
të avokatëve mbrojtës ishte informacion me interes publik (közérdekű adat) dhe se në 
këtë mënyrë emrat e avokatëve mbrojtës ishin subjekt i publikimit në interes të publikut 
(közérdekből nyilvános adat).

17. Shtatëmbëdhjetë departamente policore u pajtuan me kërkesën; pesë departamente të 
tjera të policisë dhanë informacionin e kërkuar pas një ankimi të suksesshëm ligjor nga 
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OJQ-ja kërkuese.
18. Më 18 Gusht 2009, OJQ-ja kërkuese i drejtoi të njëjtën kërkesë Departamentit të 

Policisë së Qarkut Hajdú-Bihar, duke kërkuar akses në informacionin lidhur me emrat 
e avokatëve mbrojtës të emëruar në fushën e juridiksionit të departamentit të policisë, si 
dhe numrin e emërimeve për secilin avokat mbrojtës.

19. Në përgjigjen e tij të datës 26 Gusht 2009, Departamenti i Policisë së Qarkut Hajdú-
Bihar refuzoi kërkesën e OJQ-së kërkuese, duke deklaruar se “emrat e avokatëve 
mbrojtës nuk janë të dhëna me interes publik dhe as informacione që i nënshtrohen 
zbulimit për interes publik, në bazë të Nenit 19 (4) të Aktit të të Dhënave, duke qenë se 
avokatët mbrojtës nuk janë anëtarë të një organi që kryen detyra shtetërore, vendore ose 
publike. Prandaj, emrat e tyre përbëjnë të dhëna private, të cilat, sipas ligjit nuk duhet të 
zbulohen”. Departamenti i policisë përmendi gjithashtu barrën jo proporcionale që do të 
impononte sigurimi i të dhënave.

20. Një kërkesë e ngjashme nga OJQ-ja kërkuese u refuzua edhe nga Departamenti i Policisë 
i Debrecen-it më 27 Gusht 2009.

B. Procedurat civile të ndërmarra nga organizata kërkuese

21. Më 25 Shtator 2009, OJQ-ja kërkuese ngriti padi kundër këtyre dy departamenteve të 
policisë, duke argumentuar se avokatët mbrojtës ex officio kryenin detyra në interes të 
publikut, të financuara nga fondet publike. Prandaj të dhënat në lidhje me ta, kualifikohen 
si informacione që i nënshtrohen zbulimit në interes të publikut.

22. Në kundërshtimin e tij, Departamenti i policisë së qarkut Hajdú-Bihar ritheksoi se emrat 
e avokatëve mbrojtës përbëjnë të dhëna personale dhe jo informacione që i nënshtrohen 
zbulimit në interes të publikut, duke qenë se ata, as nuk e ushtrojnë funksionin brenda 
fushëveprimit të detyrave dhe kompetencave të departamenteve të policisë dhe as nuk 
janë anëtarë të këtyre organeve. Ai pohoi më tej se përpunimi i të dhënave të kërkuara 
nga OJQ-ja kërkuese do të sillte një ngarkesë pune që do të pengonte veprimtarinë e 
departamentit. 

23. Departamenti i policisë së Debrecen kërkoi ndërprerjen e procedurave.
24. Gjykata e Rrethit të Debrecen bashkoi gjykimin e të dyja rasteve. Më 21 Tetor 2009, 

Gjykata e Rrethit vendosi në favor të OJQ-së kërkuese, duke urdhëruar të paditurit që 
brenda 60 ditëve të vinin në dispozicion informacionin përkatës.

25. Gjykata konstatoi se megjithëse avokatët mbrojtës nuk kualifikoheshin si persona që 
kryejnë detyra publike, ata gjithashtu nuk ishin punonjës ose agjentë të departamenteve 
të policisë së paditur, dhe çështja nëse mbrojtja ishte një veprimtari me interes publik 
ishte çështje e cila duhet të vlerësohej duke iu referuar qëllimit dhe rolit të saj. Duke 
iu referuar Nenit 46 të Kodit të Procedurës Penale për mbrojtjen e detyrueshme dhe 
Nenit 48 të të njëjtit Kod për detyrën e autoriteteve hetimore për të emëruar një avokat 
mbrojtës nën rrethana të caktuara, gjykata konstatoi se detyrat e autoriteteve hetimore 
përfshinin edhe garantimin e së drejtës kushtetuese për mbrojtje. Gjykata arriti në 
përfundimin se masat në lidhje me ushtrimin e mbrojtjes së detyrueshme cilësohen si 
veprimtari me interes publik dhe të gjitha të dhënat e lidhura me të ishin me rëndësi të 
madhe për shoqërinë dhe nuk duhej të konsideroheshin si çështje e të drejtave personale 
apo mbrojtjes së interesave private. Prandaj, emrat e avokatëve mbrojtës dhe numri 
përkatës i emërimeve të tyre nuk përbënin informacion të natyrës private, zbulimi i të 
cilit do të ishte i mundur vetëm me miratimin e personit në fjalë. Gjykata pohoi më tej 
se, duke pasur parasysh natyrën e interesit publik që gëzon mbrojtja e detyrueshme, 
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interesi në informimin e shoqërisë ishte më i fortë se nevoja për të mbrojtur privatësinë, 
e cila në asnjë rast nuk ishte shkelur, duke qenë se roli i avokatit mbrojtës ishte publik 
që nga momenti i komunikimit të aktakuzës. Gjykata urdhëroi të paditurit të dorëzojnë 
informacionin e kërkuar.

26. Të dy departamentet e policisë apeluan, duke përsëritur në thelb argumentin e tyre se 
emrat dhe numri i emërimeve të avokatëve mbrojtës nuk përfaqësonin informacion që 
i nënshtrohet zbulimit në interes të publikut, por të dhëna personale, duke qenë se këta 
persona nuk kryenin detyra shtetërore, vendore apo publike. Ata gjithashtu pohuan se 
transferimi i informacionit të kërkuar do të sillte një barrë të panevojshme.

27. Në vendimin e 23 Shkurtit 2010, Gjykata Rajonale e Qarkut Hajdú-Bihar, duke vepruar 
si gjykatë e shkallës së dytë, rrëzoi vendimin e shkallës së parë dhe kërkesën e OJQ-
së paditëse në tërësi. Gjykata hodhi poshtë argumentin e OJQ-së kërkuese se avokati 
mbrojtës ex officio ushtronte funksione publike në përputhje me përkufizimin e Aktit të 
të Dhënave. Sipas këndvështrimit të gjykatës, dispozitat e Kodit të Procedurës Penale në 
të cilat u mbështet OJQ-ja kërkuese parashikojnë barazi përpara ligjit edhe për të drejtën 
e mbrojtjes dhe vendosin detyrim ndaj Shtetit për t’i siguruar këto të drejta. Megjithatë, 
dispozitat nuk e përcaktojnë veprimtarinë e mbrojtjes ex officio si detyrë publike, 
pavarësisht faktit se ajo financohej nga shteti. Gjykata u shpreh se detyra e policisë 
për të emëruar avokat mbrojtës në raste të caktuara duhej të dallohet nga veprimtaria 
e policisë. Ajo vuri në dukje se të dhënat personale mund të përpunohen vetëm sipas 
Nenit 5 (1) të Aktit të të Dhënave, për një qëllim të mirë-përcaktuar në ushtrimin e një 
të drejte ose në përmbushjen e një detyrimi, si dhe se të dhënat personale të përpunuara 
nga departamentet e policisë mund të transferohen vetëm me lejen e personit në fjalë.

28. OJQ-ja aplikuese kërkoi rishqyrtimin e vendimit të shkallës së dytë, duke theksuar se 
megjithëse emrat e avokatëve mbrojtës dhe numri i emërimeve përkatëse të tyre ishin të 
dhëna personale, gjithsesi ky ishte një informacion që i nënshtrohej zbulimit në interes 
të publikut, si i lidhur me detyrat publike të kryera nga avokatët mbrojtës ex officio.

29. Gjykata e Lartë e hodhi poshtë kërkesën e aplikantit për rishqyrtim më 15 Shtator 2010. 
Ajo mbështeti vendimin e Gjykatës së Qarkut, duke modifikuar pjesërisht arsyetimin e 
saj.

30. Gjykata e Lartë u shpreh si vijon:
“... Duhet të shqyrtohet nëse avokatët mbrojtës duhet të konsiderohen si “persona 

të tjerë që kryejnë detyra publike”. Gjykata e Lartë, në pajtim me Rekomandimin nr. 
1234/H/2006 të Komisionerit Parlamentar për Mbrojtjen e të Dhënave vlerëson se fakti 
nëse një individ është person që kryen detyra publike duhet të përcaktohet vetëm në 
bazë të dispozitave të Aktit të të Dhënave. Vetëm një person i ngarkuar me pushtet dhe 
kompetenca të pavarura duhet të konsiderohet si person që kryen detyra publike.

Duke iu përgjigjur kësaj pyetjeje [të interpretimit të nocionit të ‘personave që 
kryejnë detyra publike’], argumenti i kërkuesit në lidhje me Nenin 137 (2) të Kodit 
Penal është i papërshtatshëm, pasi kjo dispozitë parashikon vetëm që avokatët mbrojtës 
mund të konsiderohen si persona që kryejnë detyra publike për vetë qëllimet e Kodit 
Penal, por jo për qëllimet e Aktit të të Dhënave, ose të ndonjë marrëdhënie tjetër juridike.

Sipas Nenit 57 § 3 të Kushtetutës, shteti ka për detyrë të sigurojë të drejtën e 
mbrojtjes. Gjykatat, shërbimet e prokurorisë dhe autoritetet hetimore e kryejnë këtë 
detyrë veçanërisht duke siguruar të drejtën e mbrojtjes (Neni 5 § 3 i Kodit të Procedurës 
Penale) dhe duke caktuar avokatë mbrojtës kur kërkohet sipas Neneve 46 dhe 48 të 
Kodit të Procedurës Penale. Duke vepruar kështu, këto organe kryejnë detyrat e tyre 
publike, të cilat përfundojnë kështu me emërimin e avokatit mbrojtës. Pas emërimit të 
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tij ose saj, veprimtaria e avokatit mbrojtës konsiderohet si aktivitet privat, edhe pse ajo 
kryhet në përputhje me qëllimin publik.

Pra, Gjykata vendosi se avokatët mbrojtës nuk mund të konsiderohen si “persona 
të tjerë që kryejnë detyra publike”, pasi nuk u janë dhënë pushtet ose kompetenca të 
përcaktuara me ligj. Fakti i thjeshtë se ligjet procedurale përcaktojnë të drejtat dhe 
detyrimet në lidhje me personat që kryejnë detyrën e avokatit mbrojtës në procedurat 
penale nuk mund të interpretohen si pushtet dhe kompetenca të përcaktuara me ligj. Në 
lidhje me të drejtën e mbrojtjes, Kodi i Procedurës Penale parashikon detyrime vetëm 
për autoritetet, jo për avokatët mbrojtës. Formulimi i Nenit 1 të Kodit të Procedurës 
Penale, i cili parashikon se ndjekja penale, mbrojtja dhe gjykimi janë detyra të veçanta 
nga njëra-tjetra e mbështet më tej këtë pikëpamje.

Prandaj, emrat dhe numri i emërimeve të avokatëve mbrojtës bëjnë pjesë në të 
dhënat personale sipas Nenit 2 (1) të Aktit të të Dhënave. Për këtë arsye, sipas Nenit 19 
(4) të Aktit të të Dhënave, departamentet e policisë së paditur nuk mund të detyrohen 
të dorëzojnë të dhëna të tilla personale. Rrjedhimisht, Gjykata e shkallës së dytë e ka 
rrëzuar me të drejtë kërkesën e aplikantit.”

II. LIGJI I BRENDSHËM I APLIKUESHËM

31. Kushtetuta në fuqi në kohën materiale përmbante:
Neni 59

“(1) Në Republikën e Hungarisë secili ka të drejtën e reputacionit, privatësisë së banesës 
dhe mbrojtjen e fshehtësisë në çështjet private dhe të të dhënave personale”.

Neni 61
“(1) Në Republikën e Hungarisë kushdo ka të drejtë të shprehë lirisht mendimin e tij dhe 

të aksesojë e shpërndajë informacion me interes publik”.

32. Akti nr. LXIII i vitit 1992 mbi Mbrojtjen e të dhënave personale dhe shpërndarjen e 
informacionit me interes publik (“Akti i të Dhënave”), në fuqi në kohën materiale, për 
aq sa është relevante, parashikonte:

Përkufizime 
Neni 2

“(1) ‘Të dhënat personale’ nënkuptojnë çdo informacion që lidhet me një person fizik 
të identifikueshëm ose jo (më tej referuar si: “subjekti i të dhënave”) dhe çdo 
referencë që del direkt ose indirekt nga një informacion i tillë. Gjatë përpunimit 
të të dhënave, këto informacione do të trajtohen si të dhëna personale për sa kohë 
që subjekti i të dhënave mbetet i identifikueshëm nëpërmjet tyre. Një person i 
identifikueshëm është ai që mund të identifikohet direkt ose indirekt, në veçanti 
duke iu referuar një numri identifikimi ose një apo më shumë faktorëve specifikë 
për identitetin e tij fizik, fiziologjik, psikologjik, ekonomik, kulturor ose social. ...

(4) ‘Të dhënat me interes publik’ (közérdekű adat, më tej referuar si: ‘të dhëna me 
interes publik’)  nënkuptojnë çdo informacion ose të dhënë, të ndryshme nga të 
dhënat personale, të përpunuara nga një autoritet ose një person që kryen detyra 
shtetërore ose vendore, ose detyra të tjera publike të përcaktuara me ligj, duke 
përfshirë ato të dhëna që kanë të bëjnë me veprimtarinë e autoritetit ose personit në 
fjalë, pavarësisht nga mënyra ose formati në të cilin janë marrë, apo natyra e tyre 
individuale apo kolektive;

(5) ‘Të dhënat që i nënshtrohen zbulimit në interes të publikut’ (közérdekből nyilvános 
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adat) nënkuptojnë çdo të dhënë, të ndryshme nga të dhënat me interes publik, të 
cilat janë të përcaktuara me ligj dhe do të publikohen ose zbulohen për të mirën e 
publikut të gjerë; ...”

Qëllimi i përpunimit të të dhënave
Neni 5

“(1) Të dhënat personale mund të përpunohen vetëm për qëllime specifike dhe të qarta, 
kur kjo është e nevojshme për të garantuar disa të drejta ose për të përmbushur 
detyrime të caktuara. Ky qëllim duhet të plotësohet në të gjitha fazat e operacioneve 
të përpunimit të të dhënave.”

Transferimi i të dhënave, kombinimi i menaxhimit të të dhënave 
Neni 8

“(1) Të dhënat personale mund të transferohen, qoftë me një operacion të vetëm ose 
me një grup operacionesh, nëse subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin e tij ose 
nëse transferimi është i lejueshëm ligjërisht, si dhe nëse garancitë për përpunimin 
e të dhënave janë të kënaqshme në lidhje me secilin komponent të të dhënave 
personale.

(2) Paragrafi (1) duhet të zbatohet gjithashtu kur të dhënat ndahen midis sistemeve të 
ndryshme të përpunimit të të njëjtit përdorues, ose midis atyre të Qeverisë dhe 
autoriteteve vendore.”

Aksesi në informacione me interes publik 
Neni 19

“(1) Autoritetet dhe personat që kryejnë detyra shtetërore ose vendore, apo detyra të 
tjera publike të përcaktuara me ligj (referuar në vijim si “Agjencia/Agjencitë”) 
duhet t’i japin publikut të gjerë informacione të sakta dhe të shpejta lidhur me 
çështjet që kanë në kompetencën e tyre, si p.sh. buxhetet e pushtetit qendror 
dhe ato të qeverisjes vendore, si dhe ekzekutimin e tyre; menaxhimin e pasurive 
të kontrolluara nga qeverisja qendrore dhe nga ajo vendore; ndarjen e fondeve 
publike dhe të drejtat e veçanta dhe ekskluzive të akorduara subjekteve të tregut, 
organizatave private ose individëve.

(2)  Agjencitë e përmendura në paragrafin (1) duhet të publikojnë rregullisht me mjete 
elektronike ose në të kundërt të vënë në dispozicion - duke përfshirë, kundrejt një 
kërkese, mjetet e specifikuara në Nenin 20- të gjitha informacionet me rëndësi 
në lidhje me kompetencat, juridiksionin, strukturën organizative, vlerësimin e 
aktiviteteve të tilla (duke përfshirë efektivitetin e tyre), kategoritë e të dhënave 
që ata përpunojnë, rregulloret ligjore që i përkasin veprimtarisë së tyre dhe 
menaxhimin e tyre financiar. Mënyra e dhënies së informacionit dhe të dhënat që 
duhen zbuluar mund të rregullohen me ligj.

(3)  Agjencitë e përmendura në paragrafin (1) duhet t’i lejojnë çdo personi akses të lirë 
në të dhënat me interes publik që ato mbajnë në dosje prej tyre, me përjashtim të 
informacionit të klasifikuar nga një Agjenci e pajisur me autorizimin e duhur, ose 
nëse informacioni është klasifikuar në bazë të angazhimeve sipas traktateve ose 
konventave, ose nëse aksesi në informacione specifike me interes publik është i 
kufizuar me ligj në lidhje me:
a) mbrojtjen;
b) sigurinë kombëtare;
c) parandalimin, hetimin, zbulimin dhe ndjekjen penale të veprave penale;
d) politikën qendrore financiare ose të këmbimit valutor;
e) marrëdhëniet e jashtme, marrëdhëniet me organizatat ndërkombëtare;
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f) procedurat gjyqësore ose administrative.
(4)  Vetëm nëse parashikohet ndryshe me ligj, të dhënat personale të çdo personi që 

vepron në emër të Agjencive të përcaktuara në paragrafin (1), për aq sa i përket 
detyrave të tij ose të saj dhe të dhënat personale të personave të tjerë që kryejnë 
detyra publike do të konsiderohen si subjekt i të dhënave që mund të zbulohen në 
interes të publikut. Aksesi në këto të dhëna rregullohet nga dispozitat e këtij ligji, 
të cilat kanë të bëjnë me informacionin me interes publik.

(5)  Vetëm nëse parashikohet ndryshe me ligj, çdo e dhënë, përveç të dhënave personale, 
që përpunohet nga organet ose personat që ofrojnë shërbime të detyrueshme të 
përcaktuara me ligj, ose me kontratë nga ndonjë Agjenci qeveritare qendrore 
ose vendore, nëse këto shërbime nuk janë të disponueshme në asnjë mënyrë ose 
formë tjetër dhe nëse përpunimi është i nevojshëm për veprimtarinë e tyre, do të 
konsiderohen si informacion subjekt i zbulimit në interes të publikut.

(6)  Aksesi në sekretet e biznesit brenda kontekstit të aksesit dhe publikimit të 
informacionit me interes publik rregullohet nga dispozitat përkatëse të Kodit Civil.

(7) Disponueshmëria e informacionit publik gjithashtu mund të kufizohet nga 
legjislacioni i Bashkimit Evropian në lidhje me çdo interes të rëndësishëm 
ekonomik apo financiar të Bashkimit Evropian, duke përfshirë politikat monetare, 
buxhetore dhe tatimore.”

Neni 19/A
“(1)  Të dhënat e përpiluara ose të regjistruara nga një Agjenci e referuar në paragrafin 

(1) të Nenit 19, në mbështetje dhe si pjesë e një procesi vendimmarrës për të cilin 
i janë dhënë fuqi dhe kompetenca, nuk do të vihen në dispozicion të publikut për 
dhjetë vjet nga data në të cilën janë hartuar ose regjistruar. Aksesi në këto të dhëna 
mund të autorizohet - në mbështetje të përmbajtjes së paragrafit (1) të Nenit 19-nga 
kreu i Agjencisë që kontrollon të dhënat në fjalë.

(2)  Kërkesa për zbulimin e të dhënave që mbështesin një vendim mund të refuzohet 
pasi të miratohet vendimi, brenda afatit të përmendur në paragrafin (1), nëse zbulimi 
mund të rrezikojë funksionimin ligjor të Agjencisë ose përmbushjen e detyrave të 
saj pa ndonjë ndikim të panevojshëm, në veçanti lirinë për të shprehur qëndrimin 
e saj gjatë fazave paraprake të procesit të vendimmarrjes për shkak të të cilave të 
dhënat ishin kërkuar.

(3)  Afati kohor për kufizimin e aksesit ndaj të dhënave specifike, siç përcaktohet në 
paragrafin (1), mund të reduktohet me ligj.”

Neni 20
“(1) Informacioni me interes publik duhet t’i vihet në dispozicion çdo personi pas 

kërkesës që dorëzohet me gojë, me shkrim ose me mjete elektronike.
(2)  Agjencitë që përpunojnë informacione me interes publik duhet të respektojnë 

kërkesat për informacion pa vonesa dhe duhet ta sigurojnë atë brenda jo më shumë 
se 15 ditëve.

(3)  Kërkuesit, gjithashtu mund t’i sigurohet një kopje e dokumentit ose një pjesë e një 
dokumenti që përmban të dhënat në fjalë, pavarësisht nga forma e magazinimit. 
Agjencia që kontrollon informacionin në fjalë mund të kërkojë pagesën e një tarife 
që mbulon vetëm kostot e bërjes së kopjes dhe duhet ta komunikojë paraprakisht 
këtë shumë, në rastet kur ajo kërkohet.

(4) Nëse një dokument që përmban informacione me interes publik përmban edhe të 
dhëna që nuk mund t’i zbulohen kërkuesit, këto të dhëna duhet të fshihen ose të 
bëhen të panjohura në kopje.



1196

(5)  Të dhënat duhet të sigurohen në një formë të qartë dhe me anë të mjeteve teknike 
të kërkuara nga kërkuesi, me kusht që kjo të mos sjellë shpenzime të larta e të 
paarsyeshme. Një kërkesë për të dhëna nuk mund të refuzohet për arsye se ato nuk 
mund të vihen në dispozicion në një formë të qartë.

(6)  Kur kërkesa për informacion refuzohet, kërkuesi duhet të njoftohet me shkrim 
brenda 8 ditëve ose me anë të mjeteve elektronike, nëse kërkuesi ka dhënë adresën 
e tij të postës elektronike, si dhe duhet të jepen arsyet e këtij refuzimi.

(7)  Kërkesa për informacion në interes të publikut, e bërë nga një aplikant gjuha amtare 
e të cilit nuk është ajo hungareze, nuk mund të refuzohet për shkak se është shkruar 
në gjuhën e tij amtare ose në ndonjë gjuhë tjetër që ai kupton.

(8)  Autoritetet dhe Agjencitë shtetërore ose vendore publike dhe organet e tjera që 
kryejnë detyra publike të përcaktuara me ligj, duhet të miratojnë rregullore që 
rregullojnë procedurat për përmbushjen e kërkesave për informacion me interes 
publik.

(9)  Agjencitë e përcaktuara në paragrafin (1) të Nenit 19 duhet të njoftojnë një herë 
në vit Komisionerin për mbrojtjen e të dhënave për kërkesat e refuzuara, duke 
përfshirë arsyet e refuzimit.”

Neni 21
“(1)  Kur refuzohet kërkesa e një personi për informim publik, ai mund të paraqesë një 

padi në gjykatë.
(2)  Barra e provës në lidhje me pajtueshmërinë me ligjin i takon Agjencisë që përpunon 

të dhënat.
(3)  Procedura kundër Agjencisë që ka refuzuar dhënien e informacionit duhet të 

paraqitet brenda 30 ditëve nga data e refuzimit ose nga dita e fundit e afatit të 
përcaktuar në paragrafin (2) të Nenit 20, nëse refuzimi nuk është komunikuar.

...
(7)  Nëse merret një vendim në favor të paditësit, gjykata do të urdhërojë Agjencinë që 

përpunon të dhënat të japë informacionin e kërkuar.”
Neni 21/A

“(1)  Agjencitë e specifikuara në paragrafin (1) të Nenit 19 nuk mund të japin akses për 
informacione publike të lidhura me zbulimin e të dhënave personale të identifikimit. 
Përpunimi i të dhënave personale për akses në informacione me interes publik, të 
cilat janë publikuar në mënyrë elektronike, lejohet vetëm në masën e kërkuar për 
arsye teknike dhe pas të cilave të dhënat personale duhet të fshihen pa vonesë.

(2)  Përpunimi i të dhënave personale të identifikimit në lidhje me çfarëdo lloj zbulimi 
sipas kërkesës lejohet vetëm në masën e domosdoshme, përfshirë marrjen e pagesës 
së çdo tarife. Pas zbulimit së të dhënave dhe pas pranimit të pagesës në fjalë, të 
dhënat personale të aplikuesit duhet të fshihen pa vonesë.

(3)  Me ligj mund të vendosen parashikime të tjera, me përjashtim të atyre që përmenden 
në paragrafët (1) dhe (2).”

33. Akti nr. XIX i vitit 1998 për Kodin e Procedurës Penale, në pjesën përkatëse shprehet 
si në vijim:

E drejta e mbrojtjes
Neni 5

“(1) Të pandehurit kanë të drejtë të mbrojnë veten...”
Neni 46

“Përfshirja e avokatit mbrojtës në procedurën penale është e detyrueshme kur:
a) vepra penale dënohet sipas ligjit me burgim prej 5 ose më shumë vjetësh;
b) i pandehuri është i ndaluar;
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c) i pandehuri është i shurdhër, memec, i verbër ose -pavarësisht nga përgjegjësia e tij 
ose saj- është i paqëndrueshëm mendërisht;

d) i pandehuri nuk flet hungarisht ose gjuhën e procedurës;
e) i pandehuri nuk është në gjendje të mbrojë veten personalisht për ndonjë arsye 

tjetër;
f) është parashikuar shprehimisht në këtë ligj.»

Neni 48
“(1) Gjykata, prokurori ose autoriteti hetimor caktojnë një avokat mbrojtës, kur mbrojtja 

është e detyrueshme dhe i pandehuri nuk ka zgjedhur mbrojtës...
(2) Gjykata, prokurori ose autoriteti hetimor gjithashtu caktojnë mbrojtës, edhe nëse 

mbrojtja nuk është e detyrueshme, por i pandehuri kërkon caktimin e mbrojtësit 
për shkak të mungesës së mjeteve të përshtatshme për të siguruar mbrojtjen e tij.

(3) Gjykata, prokurori ose autoriteti hetimor duhet të... caktojnë avokat mbrojtës, kur e 
shohin të nevojshme për interesin e të pandehurit.

...
(5) Emërimi i avokatit mbrojtës nuk mund t’i nënshtrohet apelimit, por i pandehuri 

mundet- me parashtrimin e arsyeve të vlefshme -të kërkojë emërimin e një 
mbrojtësi tjetër. Kërkesa të tilla duhet të shqyrtohen nga gjykata, prokurori ose 
autoriteti hetimor përpara të cilit procedurat janë në pritje.

(6) Kur ekzistojnë arsye të vlefshme, mbrojtësi i caktuar mund të kërkojë lirimin nga 
emërimi. Kërkesa të tilla duhet të shqyrtohen nga gjykata, prokurori ose autoriteti 
hetimor përpara të cilit procedurat janë në pritje.

               ...
(9) Mbrojtësi i caktuar ka të drejtë të marrë një tarifë për shpenzimet e tij/saj për 

mbrojtjen përpara gjykatës, prokurorit ose autoritetit hetimor, kur ai thirret ose 
njoftohet, për të studiuar dosjen e çështjes dhe për të këshilluar të pandehurin e 
ndaluar në ambientet e paraburgimit.”

34. Rekomandimi nr. 1234/H/2006 i Komisionerit Parlamentar për Mbrojtjen e të Dhënave 
në lidhje me harmonizimin e ligjeve të zbatueshme për zbulimin e të dhënave personale 
të lidhura me funksionet e personave që kryejnë detyra publike, në pjesën përkatëse të 
tij parashikon si në vijim:

Interpretimi i Nenit 19 (4), aspektet që duhet të merren parasysh në aplikimin e tij 
“...

(b) Në përcaktimin e nocionit të “person tjetër që kryen detyra publike”, duhet të 
bëhet një interpretim autonom, duke marrë parasysh logjikën e brendshme të kësaj 
dispozite të Aktit të të Dhënave, pavarësisht nga përdorimi i termit në ligje të tjera. 
Për shembull, dispozita interpretuese e Kodit Penal mbi nocionin “një person që 
kryen detyrën publike” (Neni 137 (2) i Kodit Penal) nuk mund të përdoret, sepse 
duke u bazuar në rregullat e tjera të Aktit të të Dhënave, një pjesë e përmbajtjes së 
kësaj dispozite ndodhet në frazën e parë të Aktit të të Dhënave, ndërsa pjesët e tjera 
të përmbajtjes së saj ndodhen jashtë fushëveprimit të Aktit të të Dhënave.
Prandaj, në kontekstin e paragrafit të mësipërm, nocioni i “person tjetër që kryen 

detyra publike” përfshin zyrtarët shtetërorë dhe bashkiakë (për shembull, Presidenti i 
Republikës, Kryetari i Kuvendit, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Kryetari i Gjykatës 
së Lartë, Kryetari i Gjykatës së Shtetit të Auditimit, Presidenti i Bankës Kombëtare 
Hungareze, Kryeministri, ministrat e qeverisë), të cilët kanë funksione dhe kompetenca 
të pavarura dhe veprojnë si institucione monokratike. Personat e ngarkuar me detyrat 
dhe kompetencat shtetërore e vendore janë individë të veçantë që janë në krye të  zyrave 
të tilla dhe ata janë personalisht përgjegjës për zbulimin e të dhënave që lidhen me ta.”
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III. MATERIALE LIGJORE NDËRKOMBËTARE DHE MATERIALE LIGJORE 
KRAHASUESE TË APLIKUESHME

A. Kombet e Bashkuara

35. Konventa e Vjenës e vitit 1969 mbi Ligjin e Traktateve parashikon si vijon:
Neni 31

Rregulli i përgjithshëm i interpretimit
“1.  Një traktat do të interpretohet në mirëbesim në përputhje me kuptimin e zakonshëm që u 

jepet termave të traktatit në kontekstin e tyre dhe në dritën e objektit dhe qëllimit të tij. 
2.  Konteksti për qëllimin e interpretimit të një traktati do të përmbajë përveç tekstit edhe 

preambulën dhe shtojcat:
(a) çdo marrëveshje e lidhur me traktatin e cila ishte bërë midis të gjitha palëve në 

lidhje me përfundimin e traktatit;
(b)  çdo instrument që ishte bërë nga një apo më shumë palë në lidhje me përfundimin 

e traktatit dhe e pranuar nga palët e tjera si një instrument i lidhur me traktatin.  
 3.  Do të merren parasysh, së bashku me kontekstin:

çdo marrëveshje e mëtejshme midis palëve që ka lidhje me interpretimin e një traktati 
apo zbatimin e dispozitave të tij;

(b)  çdo praktikë pasuese në zbatimin e traktatit e cila përcakton marrëveshjen e palëve 
lidhur me interpretimin e saj;

(c)  ndonjë nga rregullat përkatëse të së drejtës ndërkombëtare të zbatueshme në 
marrëdhëniet midis palëve.

4.  Një kuptim i veçantë do t’i jepet një termi nëse përcaktohet se kështu ishte menduar nga 
palët.  

Neni 32
Mjetet plotësuese të interpretimit

      “Ndihmë mund t’u kërkohet mjeteve plotësuese të interpretimit, duke 
përfshirë punën përgatitore të traktatit dhe rrethanat e lidhjes së tij, me qëllim për të 
konfirmuar kuptimin që vjen nga zbatimi i Nenit 31, ose për të përcaktuar kuptimin 
kur interpretimi sipas Nenit 31:
(a) e lë kuptimin të paqartë ose të  errët; ose
(b) çon në një rezultat i cili është haptazi absurd ose i paarsyeshëm.”

36. Neni 19 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut parashikon:
“Gjithkush 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 njoftimit të 
informacionit dhe ideve me çfarëdo mjeti qoftë, pa marrë parasysh kufijtë.”

37. Neni 19 i Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR), e 
miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me Rezolutën 2200 A 
(XXI) të 16 Dhjetorit 1966, hyri në fuqi më 23 Mars 1976 dhe u ratifikua nga Hungaria 
më 17 Janar 1974, parashikon si vijon:
1. Secili duhet të ketë të drejtën e opinionit pa ndonjë ndërhyrje.
2. Secili duhet të ketë të drejtën e lirisë së shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë e 

kërkimit, marrjes dhe përhapjes së informacioneve dhe ideve të të gjitha llojeve, 
pavarësisht nga kufijtë, qoftë me gojë, me shkrim, në formë të shtypur ose artistike, 
ose me çdo mjet tjetër të zgjedhur prej tij.

3. Ushtrimi i lirive të parashikuara në paragrafin 2 të këtij Neni, nënkupton detyra dhe 
përgjegjësi të posaçme. Për rrjedhojë ai mund t’u nënshtrohet disa kufizimeve të 
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cilat duhet të përcaktohen shprehimisht me ligj dhe të jenë të domosdoshme:
(a) Për respektimin e të drejtave ose të reputacionit të të tjerëve;
(b)  Për mbrojtjen e sigurisë kombëtare, të rendit publik, të shëndetit, ose të 

moralit publik.
38. Në Komentin e tij të përgjithshëm nr. 34 mbi Nenin 19 të ICCPR (Liritë e mendimit dhe 

shprehjes), të publikuar më 12 Shtator 2011, Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të 
Drejtat e Njeriut deklaroi si në vijim:

“E drejta për akses në informacione
18. Neni 19, paragrafi 2 përfshin të drejtën e aksesit në informacione që mbahen nga 

organet publike. Ky informacion përfshin të dhënat e mbajtura nga një organ 
publik, pavarësisht nga forma në të cilën ruhet informacioni, burimi i tij dhe data 
e prodhimit. Organe publike konsiderohen ato organe të përmendura në paragrafin 
7 të këtij Komenti të përgjithshëm. Përcaktimi i organeve të tilla mund të përfshijë 
edhe subjekte të tjera kur njësi të tilla kryejnë funksione publike. Siç është vërejtur 
tashmë, e drejta për akses në informacionet e analizuara së bashku me Nenin 25 të 
Konventës përfshin një të drejtë sipas së cilës mediat kanë akses në informacione 
mbi çështjet publike dhe të drejtën e publikut të gjerë për t’u informuar mbi 
rezultatet e punës së medias”.

39. Në rastin e Gauthier k. Kanadasë (Komunikimi nr. 633/1995, 5 Maj 1999), Komiteti i të 
Drejtave të Njeriut deklaroi si në vijim:

“13.3 Çështja përpara Komitetit lidhet me faktin nëse kufizimi i aksesit të autorit 
në mjetet e shtypit në Parlament përbën sipas Nenit 19 të Konventës, një shkelje të së 
drejtës së tij për të kërkuar, marrë dhe dhënë informacion.

13.4 Në lidhje me këtë, Komiteti gjithashtu i referohet së drejtës për të marrë 
pjesë në kryerjen e punëve publike, siç përcaktohet në Nenin 25 të Konventës, dhe 
në veçanti në Komentin e përgjithshëm nr. 25 (57), i cili përcakton: “Për të siguruar 
gëzimin e plotë të të drejtave të mbrojtura nga Neni 25 është thelbësor komunikimi i lirë 
i informacionit dhe ideve në lidhje me çështjet publike dhe politike midis qytetarëve, 
kandidatëve dhe përfaqësuesve të zgjedhur. Kjo nënkupton një shtyp të lirë dhe media 
të tjera të afta për të komentuar çështjet publike pa censurim apo kufizime dhe për të 
informuar opinionin publik.” Komenti i përgjithshëm nr. 25, paragrafi 25, i miratuar 
nga Komiteti më 12 Korrik 1996, së bashku me Nenin 19, nënkupton që qytetarët, në 
veçanti përmes mediave, duhet të kenë akses të gjerë në informacion dhe mundësi për të 
shpërndarë informacionet dhe mendimet rreth aktiviteteve të organeve të zgjedhura dhe 
anëtarëve të tyre. Megjithatë, Komiteti pranon se një akses i tillë nuk duhet të ndërhyjë 
ose të pengojë kryerjen e funksioneve të organeve të zgjedhura dhe se një Shtet Palë ka 
të drejtë të kufizojë aksesin. Megjithatë, çdo kufizim i vendosur nga Shteti Palë duhet të 
jetë në përputhje me dispozitat e Paktit.

13.5 Në rastin aktual, Shteti Palë ka kufizuar të drejtën për të gëzuar mjetet e medias 
publike të financuara nga Parlamenti, duke përfshirë të drejtën për të marrë shënime kur 
vëzhgojnë mbledhjet e Parlamentit, për ata përfaqësues të mediave që janë anëtarë të 
një organizate private, Canadian Press Gallery. Autorit i është mohuar anëtarësimi aktiv 
(p.sh. i plotë) në Canadian Press Gallery. Në raste të caktuara, ai ka pasur anëtarësim të 
përkohshëm, i cili i ka mundësuar akses në disa, por jo në të gjitha mjetet e organizatës. 
Kur ai nuk është të paktën anëtar i përkohshëm, nuk ka akses në mjediset e medias 
dhe as nuk mund të marrë shënime për procedurat Parlamentare. Komiteti vëren se 
pala shtetërore ka pretenduar se autori nuk vuan ndonjë disavantazh të rëndësishëm 
për shkak të përparimeve teknologjike, të cilat lehtësojnë informimin mbi procedurat 
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Parlamentare për publikun. Pala shtetërore argumenton se ai mund të raportojë mbi 
procedurat duke u mbështetur në shërbimet e transmetimit, ose duke vëzhguar ato. Duke 
pasur parasysh rëndësinë e aksesit në informacione, për sa i përket procesit demokratik, 
Komiteti nuk pranon argumentin e palës shtetërore dhe është i mendimit se përjashtimi 
i autorit përbën një kufizim të së drejtës së tij të garantuar sipas paragrafit 2 të Nenit 19 
për të pasur akses në informacione...”

40. Në rastin e Toktakunov k. Kirgistanit (Komunikimi nr. 1470/2006, 28 Mars 2011), 
Komiteti për të Drejtat e Njeriut deklaroi:

“6.3 ... Komiteti në vijim vë në dukje se referimi në të drejtën për të “kërkuar” 
dhe “për të marrë” informacione, siç parashikohet në Nenin 19 paragrafi 2 i Konventës, 
përfshin të drejtën e individëve për të marrë informacione të mbajtura nga shteti, me 
përjashtimet që lejohen nga kufizimet e vendosura nga Pakti. Ai vëren se informacioni 
duhet të jepet pa pasur nevojë të provohet interesi i drejtpërdrejtë ose përfshirja personale 
për ta marrë atë, përveç rasteve kur zbatohet një kufizim legjitim. Komiteti, gjithashtu 
kujton qëndrimin e tij në lidhje me shtypin dhe mediat, i cili përfshin të drejtën që aktorët 
e medias të kenë akses në informata mbi çështjet publike dhe të drejtën e publikut të 
gjerë për t’u informuar mbi rezultatet e arritura nga media. Më tej, ai  vë në dukje se në 
mesin e funksioneve të shtypit dhe mediave janë edhe krijimi i forumeve për debatin 
publik dhe formimin e opinionit publik ose në lidhje me këtë, mendimet individuale për 
çështje me interes publik të ligjshëm, siç është përdorimi i dënimit me vdekje. Komiteti 
konsideron se realizimi i këtyre funksioneve nuk kufizohet vetëm tek mediat apo 
gazetarët profesionistë dhe ato mund të ushtrohen, për shembull, nga shoqata publike 
ose individë privatë. Duke iu referuar konkluzioneve të saj në Komunikimin S.B. k. 
Kirgistanit, Komiteti gjithashtu vë në dukje se autori në rastin aktual është një konsulent 
ligjor i një shoqërie të të drejtave të njeriut dhe si i tillë, ai mund të konsiderohet se 
gëzon ... funksionin e një ‘mbikëqyrësi’ të posaçëm për çështjet me interes publik. 
Në dritën e konsideratave të përmendura më lart, Komiteti është i kënaqur mbi këtë 
komunikim për shkak të natyrës së veçantë të informacionit të kërkuar, se autori për 
qëllime të pranueshmërisë ka vërtetuar se ai, si anëtar individual i publikut, ishte prekur 
drejtpërsëdrejti nga refuzimi i autoriteteve të Palës Shtetërore për t’i vënë në dispozicion 
atij, sipas kërkesës, informacionin mbi përdorimin e dënimit me vdekje.
...

7.4 Në këtë drejtim, Komiteti kujton qëndrimin e tij në lidhje me lirinë e shtypit 
dhe medias se e drejta për akses në informacion përfshin të drejtën e mediave që të 
kenë akses në informata mbi çështjet publike dhe të drejtën e publikut të gjerë për të 
marrë produktin mediatik. Komiteti vlerëson se realizimi i këtyre funksioneve nuk 
kufizohet vetëm tek mediat apo gazetarët profesionistë dhe se ato mund të ushtrohen 
edhe nga shoqatat publike ose individët privatë (shih paragrafin 6.3). Kur ushtrojnë një 
“mbikëqyrje” të tillë mbi çështje të interesit të ligjshëm publik, shoqatat ose individët 
privatë duhet të kenë akses në informata që mbahen nga shteti, sikurse në rastin konkret 
dhe këto kërkesa për informacion duhet të gëzojnë mbrojtje të ngjashme nga Pakti 
deri tek ajo që i jepet Shtypi. Nga ana tjetër, dorëzimi i informacionit tek një individ 
mundëson që ky i fundit ta qarkullojë atë në shoqëri, në mënyrë që këta të fundit të mund 
të njihen me të, të kenë akses dhe ta vlerësojnë atë. Në këtë mënyrë, e drejta për lirinë 
e mendimit dhe të shprehjes përfshin mbrojtjen e të drejtës për akses në informacionet 
e mbajtura nga shteti, të cilat gjithashtu përfshijnë qartë dy dimensionet e së drejtës 
për lirinë e mendimit dhe të shprehjes, atë individuale dhe shoqërore, të cilat duhet të 
jenë njëkohësisht të garantuara nga shteti. Në këto rrethana, Komiteti është i mendimit 
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se Shteti Palë kishte detyrim ose t’i siguronte autorit informacionin e kërkuar, ose të 
justifikonte çdo kufizim të së drejtës për të marrë informacionin e mbajtur nga shteti 
sipas Nenit 19, paragrafi 3, i Konventës.”

41. Në rastin e Rafael Rodríguez Castañeda k. Meksikës (Komunikimi nr. 2202/2012, 29 
Gusht 2013), Komiteti i të Drejtave të Njeriut deklaroi:

“7.6 Komiteti vëren se autori pretendon që ka kërkuar akses në fletët e votimit 
për të analizuar sesa me saktësi është pasqyruar përmbajtja e tyre në regjistrimet e 
vendvotimeve dhe për të identifikuar ndonjë mospërputhje që mund të ketë lindur gjatë 
këtij procesi, kjo vetëm për qëllim të sigurimit të transparencës së administratës publike 
dhe vlerësimin e aksesit në fletët e votimit. Sidoqoftë, Instituti ka vënë në dispozicion 
të dhënat e fletëve të votimit të hartuara nga qytetarë të zgjedhur rastësisht në çdo 
vendvotim të 300 rretheve zgjedhore të vendit. Sipas legjislacionit kombëtar, këto të 
dhëna pasqyrojnë numrin e votave të hedhura për secilin kandidat, numrin e fletëve 
të pavlefshme të votimit dhe numrin e fletëve të votimit të papërdorura. Me ligj, votat 
shqyrtohen në prani të përfaqësuesve të partive politike, si dhe në disa raste, edhe nga 
vëzhguesit e akredituar të zgjedhjeve, ndërsa rezultatet e secilës qendër votimi mund të 
kundërshtohen dhe t’i dorëzohen për shqyrtim autoriteteve më të larta, sikurse ndodhi 
në zgjedhjet presidenciale të 2006, kur rezultatet fillestare u shqyrtuan pjesërisht nga 
Tribunali Zgjedhor.

7.7. Duke pasur parasysh ekzistencën e një mekanizmi ligjor për verifikimin e 
numërimit të votave, i cili është përdorur në zgjedhjet në fjalë; faktin që autorit i janë 
siguruar të dhënat nga fletët e votimit të plotësuara nga qytetarë të zgjedhur rastësisht 
në secilin vendvotim të 300 rretheve zgjedhore të vendit; natyrën e informacionit dhe 
nevojën për të ruajtur integritetin e tij; si dhe kompleksitetin e sigurimit të aksesit 
në informacionin e kërkuar nga autori, Komiteti konstaton se mohimi i aksesit në 
informacionin e kërkuar, në formën e fletëve të votimit fizik, kishte për qëllim të 
garantonte integritetin e procesit zgjedhor në një shoqëri demokratike. Kjo masë përbënte 
një kufizim proporcional të Shtetit Palë, e domosdoshme për mbrojtjen e rendit publik 
në përputhje me ligjin dhe për t’i dhënë fuqi të drejtave të votuesve, siç parashikohet 
në Nenin 25 të Konventës. Në këto rrethana, Komiteti vlerëson se faktet përpara tij nuk 
përbëjnë shkelje të Nenit 19 paragrafi 2 i Konventës.”

42. Ekstrakte relevante nga Raporti i raportuesit special të Kombeve të Bashkuara për 
promovimin dhe mbrojtjen e së drejtës të lirisë së mendimit dhe të shprehjes në 
Asamblenë e Përgjithshme për të drejtën e aksesit në informacion, botuar më 4 Shtator 
2013 (A/68/362), përmban si më poshtë:
“18. E drejta për të kërkuar dhe marrë informacion është një element thelbësor i së 

drejtës për lirinë e shprehjes...
19. E drejta për të aksesuar informacion përmban shumë aspekte. Ajo përfshin si 

të drejtën e përgjithshme të publikut për të pasur akses në informata me interes 
publik nga shumë burime dhe të drejtën e mediave për të pasur akses në informata, 
përveç së drejtës të individëve për të kërkuar dhe marrë informacione me interes 
publik dhe informacione që mund të ndikojnë në të drejtat e tyre individuale. Siç 
është përmendur më parë, e drejta për lirinë e mendimit dhe të shprehjes ofron 
një mundësi për respektimin e të drejtave të tjera (A/HRC/17/27, paragrafi 22) 
dhe aksesi në informacion, shpesh është thelbësor për individët që kërkojnë të 
aplikojnë të drejtat e tjera.

43. Deklarata e Përbashkët e 6 Dhjetorit 2004 e bërë nga raportuesi special i OKB-së 
për promovimin dhe mbrojtjen e së drejtës për lirinë e mendimit dhe të shprehjes, 
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përfaqësuesi për lirinë e medias i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë 
dhe raportuesi special për Lirinë e shprehjes i Organizatës së Shteteve Amerikane 
përmban pasazhin e mëposhtëm:

“E drejta për të aksesuar informacionet që mbahen nga autoritetet publike është një 
e drejtë themelore e njeriut, e cila duhet të parashikohet në nivel kombëtar përmes një 
legjislacioni gjithëpërfshirës (për shembull, Ligjet mbi lirinë e informacionit), bazuar 
në parimin e vënies maksimalisht në dispozicion të informacionit, duke prezumuar se të 
gjitha informacionet janë të aksesueshme, përveç një sistemi të ngushtë përjashtimesh.”

B. Këshilli i Evropës

1. Historiku i hartimit të Nenit 10
44. Teksti i përgatitur nga Komiteti i Asamblesë Konsultative të Këshillit të Evropës mbi 

çështjet ligjore dhe administrative, në lidhje me atë që më vonë u bë Neni 10 i Konventës 
parashikoi si më poshtë:

“Në këtë Konventë, Shtetet Anëtare marrin përsipër të sigurojnë për të gjithë 
personat që banojnë në territoret e tyre: ... lirinë e mendimit dhe të shprehjes, në 
përputhje me Nenin 19 të Deklaratës së Kombeve të Bashkuara”.

45. Drafti paraprak i Konventës i përgatitur nga Komiteti i Ekspertëve në takimin e tyre të 
parë (2-8 Shkurt 1950), në Nenin 2 § 6 (i cili ishte pothuajse identik me Nenin 19 të 
Deklaratës Universale) parashikon si vijon:

“Çdokush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes: kjo e drejtë përfshin 
lirinë e mendimit pa asnjë ndërhyrje dhe të drejtën për të kërkuar, marrë dhe dhënë 
informacion dhe ide nëpërmjet çdo media dhe pavarësisht nga kufijtë”.

46.   Në takimin e dytë të Komitetit të Ekspertëve (6-10 Mars 1950), përfaqësuesi i Mbretërisë 
së Bashkuar propozoi zëvendësimin e Nenit 2 § 6 të draftit paraprak me Nenin 11, të 
formuluar si më poshtë:

“Çdokush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes pa ndërhyrje qeveritare; 
këto të drejta përfshijnë lirinë e mendimit dhe për të marrë dhe dhënë informacione dhe 
ide pa ndërhyrje qeveritare, pavarësisht nga kufijtë, qoftë me gojë, shkrim apo përmes 
shtypit, në format e artit ose me pajisje vizuale ose dëgjimore të licencuara siç duhet ...”

47. Draft Konventa e paraqitur në Komitetin e Ministrave nga Komiteti i Ekspertëve në 
përfundim të punës së tyre përmbante dy Nene që korrespondonin me Nenin 10 të kësaj 
Konvente. Në alternativën e hartuar sipas metodës së numërimit të të drejtave dhe lirive 
që do të garantoheshin, Neni 2 § 6 ishte pothuajse përsëritje e plotë e Nenit 2 § 6 të 
draftit paraprak të Komitetit të Ekspertëve dhe e Nenit 19 të Deklaratës Universale. 
Nga ana tjetër, Neni 10, në alternativën e hartuar sipas metodës së përcaktimit të saktë 
të të drejtave dhe lirive që do të garantoheshin ndiqte nga afër formulimin e Nenit 11 të 
sugjeruar nga Mbretëria e Bashkuar.

48. Konferenca e Zyrtarëve të Lartë (8-17 Qershor 1950) e mbledhur nga Komiteti i 
Ministrave miratoi metodën e përcaktimit të saktë si bazë për punën e saj dhe arriti një 
marrëveshje mbi tekstin e Nenit 10 të formuluar si më poshtë:

“Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit 
dhe për të marrë dhe dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike 
dhe pavarësisht kufijve, qoftë me gojë, shkrim apo përmes shtypit, në format e artit ose 
me pajisje vizuale ose dëgjimore të licencuara siç duhet...”

49. Neni 10 mori formën e tij përfundimtare në bazë të tekstit të mësipërm.
2. Materiale të tjera të Këshillit të Evropës të lidhura me interpretimin e Nenit 10
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50. Rekomandimi nr. 582 për Mediat e komunikimit masiv dhe të Drejtat e njeriut, i 
miratuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës më 23 Janar 1970, sugjeroi 
të udhëzonte Komitetin e Ekspertëve për të Drejtat e Njeriut për të shqyrtuar dhe dhënë 
rekomandime për:

“... zgjerimin e së drejtës së lirisë të informimit të parashikuar në Nenin 10 të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke konkluduar me një protokoll 
ose në të kundërt, një mënyrë që të përfshinte lirinë për të kërkuar informacion (që 
përfshihet në Nenin 19 (2) të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat Civile 
dhe Politike); duhet të ketë një detyrë korresponduese ndaj autoriteteve publike për ta 
vënë në dispozicion informacionin për çështje me interes publik, duke iu nënshtruar 
kufizimeve të duhura.”

51. Në mbledhjen e 44-të, të mbajtur nga 10 deri më 14 Nëntor 1975, Komiteti i Ekspertëve 
për të Drejtat e Njeriut caktoi një nën-komitet për të bërë një studim hulumtues mbi 
çështjen e zgjerimit të të drejtave të njeriut të mbuluara nga Konventa Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut dhe Protokollet e saj, në lidhje me Konventën e Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtat Civile dhe Politike. Komiteti Drejtues për të Drejtat e Njeriut (CDDH), më 
28 Nëntor 1980 miratoi një draft paraprak të raportit të veprimtarisë përfundimtare që 
përmbante projekt Protokollin nr. 6 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave 
dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe një draft raport shpjegues mbi projekt Protokollin, 
(dok. CDDH (80) 28). Pjesa përkatëse e projekt-Protokollit parashikon:

Neni 6
“E drejta për lirinë e shprehjes, e përmendur në Nenin 10 të Konventës, përveç 

lirive të përcaktuara në fjalinë e dytë të paragrafit 1 të atij Neni, përfshin lirinë për të 
kërkuar informacion. Dispozitat e paragrafit 2 të Nenit 10 dhe të Nenit 16 të Konventës 
do të zbatohen gjithashtu edhe për lirinë e kërkimit të informacionit.”

Pjesa përkatëse e Raportit shpjegues mbi Protokollin parashikon si vijon:
Neni 6

“1. Sipas të dy Neneve, atij 10 të Konventës dhe 19 (2) të Konventës Ndërkombëtare 
për të Drejtat Civile dhe Politike, liria e shprehjes përfshin lirinë për të marrë dhe 
për të dhënë informacion dhe ide pa marrë parasysh kufijtë. Megjithatë, Neni 19 
(2) i Paktit i referohet edhe lirisë për të “kërkuar” informacione dhe ide, të cilat 
nuk përmenden në Nenin 10 të Konventës. Për të larguar çdo dyshim që mund 
të lindë në lidhje me këtë, Neni 6 i Protokollit e sjell Konventën në përputhje me 
Konventën Ndërkombëtare në këtë pikë.

2.  Ky Nen parashikon brenda Nenit 10 të Konventës të drejtën e lirisë për të kërkuar 
informacion. E drejta e lirisë për të kërkuar informacion nuk detyron autoritetet e 
një shteti të japin informacionin që mund të kërkohet.

3.  Liria mund t’i nënshtrohet kufizimeve të llojeve të lejuara nga Neni 10 paragrafi 
2 dhe Neni 16 i Konventës, duke përfshirë, për shembull, kufizimet sipas ligjeve 
ekzistuese/kombëtare në lidhje me mbrojtjen e sekreteve zyrtare”.
Komisioni Evropian për të Drejtat e Njeriut përcaktoi vëzhgimet e tij mbi projekt-

Protokollin, si më poshtë (DH (81) 3):
Neni 6

“19. Ky Nen është një ilustrim i mirë i rrezikut të përmendur më lart në paragrafin 2 se një 
amendament që synon të sqarojë një dispozitë ekzistuese mund të sjellë një argument në 
favor të një interpretimi kufizues të dispozitës në fjalë.

20. Është e vërtetë që formulimi i tanishëm i Nenit 10 të Konventës nuk përmend lirinë 
për të kërkuar informacion, por nuk mund të përjashtohet që një liri e tillë të përfshihet 
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në mënyrë të nënkuptuar midis të drejtave të mbrojtura nga ai Nen. Në këtë kontekst, 
Komisioni rikujton që Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në vendimin e saj 
Sunday Times (paragrafi 66) ka gjetur se Neni 10 garanton të drejtën e publikut për 
informacion adekuat. Komisioni nga ana e tij ka deklaruar se megjithëse ky Nen ka për 
qëllim të garantojë aksesin në burimet e përgjithshme të informacionit, nuk mund të 
përjashtohet që në rrethana të caktuara ai përfshin edhe të drejtën e aksesit në dokumente 
që nuk janë përgjithësisht të aksesueshme (nr. 8383/78, DR 17, f. 227, në f. 228 dhe 
230).

Rrjedhimisht, do të ishte zgjedhje më e zgjuar të heqim dorë nga shpallja formale 
të cilën synon të bëjë Neni 6 i draftit dhe t’i japim mundësinë e zhvillimit të formulimit 
aktual të Nenit 6 sipas interpretimit gjyqësor.

Për më tepër, fjalia e dytë e Nenit 6 duket e tepërt në funksion të dispozitës së Nenit 
13 (1) të draftit. “

Vërejtjet e Gjykatës (Gjykata e Posaçme (81) 76) përmbajnë si në vijim:
“15. Gjykata vlerëson se liria për të marrë informacion e garantuar me Nenin 10 

të Konventës, nënkupton lirinë për të kërkuar informacion. Për më tepër, duket e qartë 
për Gjykatën se kërkimi i informacionit (dhe në të vërtetë marrja dhe komunikimi i tij) 
duhet të bëhet me mjete të ligjshme, në çdo rast. Gjykata, gjithashtu vëzhgoi njëlloj si 
Raporti shpjegues (fjalia e dytë e paragrafit 2), se liria për të kërkuar informacion nuk 
nënkupton ndonjë detyrim nga ana e autoritetit për ta dhënë këtë të fundit; ajo është e 
drejtë për të marrë dhe jo një e drejtë që t’i jepet informacion”.

Kërkesa për një Opinion të Komitetit të Ministrave mbi Protokollin shtesë të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, që zgjeron listën e të drejtave civile dhe 
politike të përcaktuara në Konventë, drejtuar Asamblesë Parlamentare (Dok. 5039, 7 
Shkurt 1983) përmban shpjegimin e mëposhtëm:

“Së fundi, CDDH diskutoi parimin e “lirisë për të kërkuar informacion”, përfshirja 
e të cilit në Nenin 10 paragrafi 1 i Konventës, tashmë ishte autorizuar nga Komiteti 
i Ministrave. CDDH vuri në dukje se një dispozitë me efekt të tillë ishte përfshirë 
në një draft paraprak të Protokollit, por duke e rishikuar atë në dritën e vërejtjeve të 
ndryshme të paraqitura, veçanërisht atyre nga Komisioni Evropian dhe Gjykata e të 
Drejtave të Njeriut, ata përfundimisht kishin vendosur të mos e mbanin më dispozitën 
e lartpërmendur, sepse mund të konsiderohet në mënyrë të arsyeshme se ‘liria për të 
kërkuar informacion’ ishte tashmë e përfshirë në lirinë për të marrë informacionin e 
garantuar në Nenin 10 paragrafi 1 i Konventës. Kjo pikëpamje duket të konfirmohet 
nga jurisprudenca e Komisionit dhe Gjykatës, dhe veçanërisht në vendimin e dhënë në 
çështjen e Sunday Times.”

Raportuesi për Raportin e Asamblesë Parlamentare mbi projekt-Protokollin e 
Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore që zgjeron listën 
e të drejtave politike dhe civile të parashikuara në Konventë (Dok. 5106, 9 Shtator 
1983), në Memorandumin shpjegues për lirinë e kërkimit të informacionit, deklaron si 
më poshtë:
“21. Komiteti Drejtues ngriti çështjen e “lirisë për të kërkuar informacion”, për të cilën  

Komiteti i Ministrave, tashmë kishte rënë dakord se duhet ta përfshinte në Nenin 
10, paragrafi 1 i Konventës. Në dritën e vëzhgimeve nga Komisioni Evropian dhe 
Gjykata e të Drejtave të Njeriut u vendos që të mos përfshijnë një dispozitë të tillë 
në Protokoll. Komisioni dhe Gjykata vendosën që liria e kërkimit të informacionit 
të mund të interpretohet në mënyrë të arsyeshme siç është përfshirë tashmë në 
lirinë për të marrë informacionin e garantuar në Nenin 10, paragrafi 1 të Konventës. 
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Praktika gjyqësore e Komisionit dhe e Gjykatës e konfirmon këtë pikëpamje.
22. Duke marrë parasysh sa më sipër, unë vlerësoj se kjo e drejtë nuk duhet të përfshihet 

formalisht në Nenin 10 të Konventës dhe se organeve të Konventës duhet t’u lihet 
çdo mundësi për të zgjeruar interpretimin e këtij Neni.”
3. Materialet e Këshillit të Evropës në lidhje me aksesin në dokumentet zyrtare 

dhe mbrojtjen e të dhënave personale
52. Më 21 Shkurt 2002 u miratua Rekomandimi Rec. (2002) 2 e Komitetit të Ministrave për 

Shtetet Anëtare mbi Aksesin në dokumentet zyrtare. Pjesa përkatëse e Rekomandimit 
parashikon si më poshtë:

“Komiteti i Ministrave ...
Duke pasur parasysh në veçanti Nenin 19 të Deklaratës Universale të të Drejtave 

të Njeriut, Nenet 6, 8 dhe 10 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe 
Liritë Themelore, Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi Aksesin në Informacion, 
Pjesëmarrjen e Publikut në Vendimmarrje dhe Aksesin në Drejtësi mbi Çështjet e Mjedisit 
(miratuar në Aarhus, Danimarkë më 25 Qershor 1998) dhe Konventën për Mbrojtjen e 
Individëve në lidhje me Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale të 28 Janarit 
1981 (ETS nr. 108); Deklaratën për lirinë e shprehjes dhe të informacionit të miratuar 
më 29 Prill 1982; si dhe Rekomandimin nr. R (81) 19 për aksesin në informacionin e 
mbajtur nga autoritetet publike, Rekomandimin nr. R (91) 10 për komunikimin me palët 
e treta të të dhënave personale të mbajtura nga organet publike; Rekomandimin nr. R 
(97) 18 lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale të mbledhura dhe të përpunuara për 
qëllime statistikore dhe Rekomandimin nr. R (2000) 13 për një politikë evropiane për 
akses në arkiva;

...
Rekomandon Qeveritë e Shteteve Anëtare të udhëhiqen në ligjin dhe praktikën e 

tyre nga parimet e përcaktuara në këtë rekomandim. (...) “
III. Parimi i përgjithshëm mbi aksesin në dokumentet zyrtare

Shtetet anëtare duhet të garantojnë të drejtën e secilit që të ketë akses, sipas 
kërkesës, në dokumentet zyrtare të mbajtura nga autoritetet publike. Ky parim duhet të 
zbatohet pa diskriminim në asnjë fushë, duke përfshirë edhe atë të origjinës kombëtare.

IV. Kufizime të mundshme për aksesin në dokumentet zyrtare
1.  Shtetet Anëtare mund të kufizojnë të drejtën e aksesit në dokumentet zyrtare. 

Kufizimet duhet të përcaktohen me ligj, të jenë të nevojshme në një shoqëri 
demokratike dhe të jenë në proporcion me qëllimin e mbrojtjes së:
i.  sigurisë kombëtare, mbrojtjes dhe marrëdhënieve ndërkombëtare;
ii.  sigurisë publike;
iii.  parandalimin, hetimin dhe ndjekjen e veprimtarive kriminale;
iv.  privatësisë dhe interesave të tjera legjitime private;
v.  interesave tregtare dhe të atyre tjera ekonomike, qofshin ato private ose 

publike;
vi.  barazisë së palëve lidhur me procedurat gjyqësore;
vii.  natyrës;
viii.  inspektimeve, kontrollin dhe mbikëqyrjen nga autoritetet publike;
ix.  politikave ekonomike, monetare shtetërore dhe të kursit të këmbimit;
x.  konfidencialitetit të diskutimeve brenda apo ndërmjet autoriteteve publike 

gjatë përgatitjes së brendshme të një çështjeje.
2.  Aksesi në një dokument mund të refuzohet nëse zbulimi i informacionit të përfshirë 

në dokumentin zyrtar do të ishte ose do të kishte gjasa të dëmtonte ndonjë nga 
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interesat e përmendur në paragrafin 1, përveç nëse ekziston një interes publik 
thelbësor për zbulimin e tij. ...”

53. Konventa e Këshillit të Evropës për Aksesin në Dokumentet Zyrtare (e hapur për 
nënshkrim më 18 Qershor 2009), e cila deri më tani është ratifikuar nga shtatë Shtetet 
Anëtare (Bosnja dhe Hercegovina, Finlanda, Hungaria, Lituania, Mali i Zi, Norvegjia 
dhe Suedia) dhe e cila do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit pas mbarimit të tre 
muajve pas datës në të cilën dhjetë Shtete Anëtare të Këshillit të Evropës do të shprehin 
pëlqimin e tyre për nënshkruar Konventën, përmban:

Neni 2 - E drejta e aksesit në dokumentet zyrtare
“1.  Secila Palë do të garantojë të drejtën e çdokujt, pa u diskriminuar për asnjë arsye, 

të ketë akses sipas kërkesës, në dokumentet zyrtare të mbajtura nga autoritetet 
publike.

2.  Secila Palë do të marrë masat e nevojshme në ligjin e saj të brendshëm për të zbatuar 
dispozitat për akses në dokumentet zyrtare të përcaktuara në këtë Konventë.

3.  Këto masa duhet të merren maksimumi deri në kohën e hyrjes në fuqi të kësaj 
Konvente për atë Palë.”

Neni 3 - Kufizime të mundshme për akses në dokumentet zyrtare
“1.  Secila Palë mund të kufizojë të drejtën e aksesit në dokumentet zyrtare. Kufizimet 

duhet të përcaktohen me ligj, të jenë të nevojshme në një shoqëri demokratike dhe 
të jenë në proporcion me qëllimin e mbrojtjes së:
a.  sigurisë kombëtare, mbrojtjes dhe marrëdhënieve ndërkombëtare;
b.  sigurisë publike;
c.  parandalimit, hetimit dhe ndjekjes së veprimtarive kriminale;
d.  hetimeve disiplinore;
e.  inspektimit, kontrollit dhe mbikëqyrjes nga autoritetet publike;
f.  privatësisë dhe interesave të tjera legjitime private;
g.  interesave tregtare dhe interesave të tjera ekonomike;
h.  politikave ekonomike, monetare shtetërore dhe të kursit të këmbimit;
i.  barazisë së palëve në procedurat gjyqësore dhe administrimin efektiv të 

drejtësisë;
j. mjedisit; ose
k.  diskutimeve brenda ose ndërmjet autoriteteve publike në lidhje me shqyrtimin 

e një çështjeje.
Shtetet e interesuara, në momentin e nënshkrimit ose të depozitimit të instrumentit 

të tyre të ratifikimit, pranimit, miratimit ose aderimit, me një deklaratë drejtuar Sekretarit 
të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, mund të deklarojnë se komunikimi me familjen 
në pushtet dhe anëtarët e saj, ose me kryetarin e shtetit do të përfshihen gjithashtu midis 
kufizimeve të mundshme.
2.  Aksesi në informacionet që gjenden në një dokument zyrtar mund të refuzohet nëse 

zbulimi i tyre do të ishte ose do të kishte gjasa të dëmtonte ndonjë nga interesat e 
përmendur në paragrafin 1, përveç nëse ekziston një interes publik thelbësor për 
zbulimin e tyre.

3. Palët do të shqyrtojnë vendosjen e afateve përtej të cilave kufizimet e përmendura 
në paragrafin 1 nuk do të zbatohen më.”

Neni 4 - Kërkesat për akses në dokumentet zyrtare
“1.  Aplikanti për marrjen e një dokumenti zyrtar nuk është i detyruar të japë arsyet pse 

kërkon të ketë akses në dokumentin zyrtar.
... “
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Neni 5 - Përpunimi i kërkesave për akses në dokumentet zyrtare
“1.  Autoriteti publik do të ndihmojë aplikantin, për aq sa është e mundur, që të 

identifikojë dokumentin zyrtar të kërkuar.
2.  Kërkesa për akses në një dokument zyrtar i drejtohet çdo autoriteti publik që mban 

dokumentin. Nëse autoriteti publik nuk disponon dokumentin zyrtar të kërkuar, 
ose nëse nuk është i autorizuar ta përpunojë atë kërkesë, ai, kurdoherë që është e 
mundur, duhet ta dërgojë aplikimin ose aplikantin tek autoriteti publik kompetent.

3.  Kërkesat për akses në dokumente zyrtare trajtohen në baza të barabarta.
4.  Kërkesa për akses në një dokument zyrtar duhet të trajtohet menjëherë. Vendimi 

duhet të merret, komunikohet dhe ekzekutohet sa më shpejt që të jetë e mundur, ose 
brenda një afati të arsyeshëm kohor të përcaktuar paraprakisht.

5.  Kërkesa për akses në një dokument zyrtar mund të refuzohet:
i.  nëse, pavarësisht ndihmës nga autoriteti publik, kërkesa mbetet shumë e 

paqartë për të lejuar identifikimin e dokumentit zyrtar; ose
ii.  nëse kërkesa është dukshëm e paarsyeshme.

6.  Autoriteti publik, i cili refuzon tërësisht ose pjesërisht aksesin në një dokument 
zyrtar duhet të japë arsyet për refuzimin. Aplikanti ka të drejtë të njoftohet nga ky 
autoritet publik, me shkrim mbi arsyet e refuzimit të kërkesës.”

54. Konventa e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me Përpunimin 
Automatik të të Dhënave Personale (e cili ka hyrë në fuqi më 1 Tetor 1985) përmban 
këto pasazhe relevante:

Neni 2 - Përkufizime
“Për qëllime të kësaj Konvente:
“Të dhënat personale” nënkuptojnë çdo informacion në lidhje me një individ të 

identifikuar ose të identifikueshëm (“subjekti i të dhënave”);
... “

Neni 5 - Cilësia e të dhënave
“Të dhënat personale që i nënshtrohen përpunimit automatik duhet të jenë:
a. të marra dhe të përpunuara në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme;
b.  të ruhen për qëllime të caktuara dhe të ligjshme, dhe të mos përdoren në mënyrë që 

nuk përputhet me ato qëllime;
c.  të përshtatshme, të rëndësishme dhe jo të tepruara në lidhje me qëllimet për të cilat 

ato janë ruajtur;
d. të sakta dhe, kur është e nevojshme, të mbahen të përditësuara;
e.  të ruhen në një formë që lejon identifikimin e subjekteve të të dhënave për aq sa 

kërkohet për qëllimin për të cilin ruhen këto të dhëna”.
Neni 9 - Përjashtimet dhe kufizimet

“1.  Asnjë përjashtim nga dispozitat e Neneve 5, 6 dhe 8 të kësaj Konvente nuk lejohet 
përveçse brenda kufijve të përcaktuar në këtë Nen.

2.  Derogimi nga dispozitat e Neneve 5, 6 dhe 8 të kësaj Konvente do të lejohet kur një 
përjashtim i tillë parashikohet nga ligji i Palës dhe përbën një masë të domosdoshme 
në një shoqëri demokratike në interes të:

...
b. mbrojtjes së subjektit të të dhënave ose të drejtave dhe lirive të të tjerëve”.

C. Bashkimi Evropian

55. Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian parashikon si vijon:
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Neni 11
Liria e shprehjes dhe e informacionit

“1.  Kushdo ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit 
si edhe për të marrë e për të dhënë informacion dhe ide pa ndërhyrje nga autoriteti 
publik dhe pavarësisht nga kufijtë.

2.  Liria dhe pluralizmi i medias respektohen.”
Neni 42

E drejta për t’u njohur me dokumentet
“Çdo qytetar i Bashkimit dhe çdo person fizik ose juridik që ka vendbanimin ose 

selinë e regjistruar në një Shtet Anëtar ka të drejtën aksesit tek dokumentet që mbahen 
nga institucionet, organet, zyrat dhe agjencitë e Bashkimit, në çfarëdo forme të jenë 
ato.”

56. Rregullorja (EC) Nr. 1049/2001 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 30 Maj 
2001 lidhur me aksesin e publikut në dokumentet e Parlamentit Evropian, Këshillit dhe 
Komisionit për aq sa është relevante parashikon si më poshtë:

Neni 2
Përfituesit dhe fushëveprimi

“1.  Çdo qytetar i Bashkimit, dhe çdo person fizik ose juridik që jeton ose ka zyrë të 
regjistruar në një Shtet Anëtar, ka të drejtën e aksesit në dokumentet e institucioneve, 
në përputhje me parimet, kushtet dhe kufijtë e përcaktuar në këtë Rregullore.

2.  Institucionet, duke iu nënshtruar të njëjtave parime, kushteve dhe kufizimeve, u 
japin çdo personi fizik ose juridik që nuk banon ose nuk e ka zyrën e regjistruar në 
një Shtet Anëtar akses në dokumente.

3.  Kjo Rregullore zbatohet për të gjitha dokumentet e mbajtura nga një institucion, 
domethënë dokumentet e hartuara, pranuara prej tij dhe në posedim të tij, në të 
gjitha fushat e veprimtarisë së Bashkimit Evropian.”

Neni 4
Përjashtimet

“1.  Institucionet do të refuzojnë aksesin në një dokument, kur zbulimi i këtij 
informacioni do të dëmtonte mbrojtjen e:

...
(b)  privatësisë dhe integritetit të individit, në veçanti në përputhje me legjislacionin 

e Komunitetit në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale”.
57. Direktiva 95/46/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 24 Tetor 1995 mbi 

mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale parashikon si më 
poshtë:

Neni 2
Përkufizimet

“Për qëllime të kësaj Direktive:
(a) “të dhëna personale” janë çdo informacion që lidhet me një person fizik të identifikuar 

ose të identifikueshëm (“subjekti i të dhënave”); një person i identifikueshëm është 
ai që mund të identifikohet, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në veçanti 
duke iu referuar një numri identifikimi ose një ose më shumë faktorëve specifikë 
për identitetin e tij fizik, psikologjik, mendor, ekonomik, kulturor ose social;

(b) “përpunimi i të dhënave personale” (“përpunim”) nënkupton çdo veprim apo grup 
veprimesh që kryhen mbi të dhënat personale, qoftë me mjete automatike ose jo, si 
p.sh. grumbullimi, regjistrimi, organizimi, ruajtja, adaptimi ose ndryshimi, rikthim, 
konsultimi, përdorimi, zbulimi përmes transmetimit, shpërndarjes ose tjetërsimit, 
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ose vënia në dispozicion, shtrirja ose kombinimi, bllokimi, fshirja ose shkatërrimi;
... “

Neni 9
Përpunimi i të dhënave personale dhe liria e shprehjes

“Shtetet Anëtare do të parashikojnë përjashtime ose derogime nga dispozitat e këtij kapitulli, 
kapitulli IV dhe kapitulli VI për përpunimin e të dhënave personale të kryera vetëm për 
qëllime gazetarie, ose për qëllim të shprehjes artistike ose letrare, vetëm nëse janë të 
nevojshme për të pajtuar të drejtën për privatësinë me rregullat që rregullojnë lirinë e 
shprehjes”.

58. Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian (Dhoma e Madhe), në vendimin e datës 9 
Nëntor 2010, në çështjet e bashkuara C-92/09 dhe C-93/09, Volker und Markus Schecke 
Gbr dhe Hartmut Eifert k. Land Hessen, vendosi si më poshtë:
“48. Megjithatë, e drejta për mbrojtjen e të dhënave personale nuk është një e drejtë 

absolute, por duhet të konsiderohet në lidhje me funksionin e saj në shoqëri ...
85. ... Duhet të kihet parasysh se përpara se të zbulojnë informacionin në lidhje me 

një person fizik, institucionet janë të detyruara të balancojnë interesin e Bashkimit 
Evropian për të garantuar transparencën e veprimeve të tij dhe shkeljen e të drejtave 
të njohura nga Nenet 7 dhe 8 të Kartës. Asnjë përparësi automatike nuk mund 
t’i kushtohet objektivit të transparencës mbi të drejtën e mbrojtjes së të dhënave 
personale ... edhe nëse interesa të rëndësishme ekonomike janë në rrezik”.

59. Në vendimin e saj të datës 29 Qershor 2010, Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian 
(Dhoma e Madhe), në çështjen C-28/08 P, Komisioni k. Bavarisë Lager Co. Ltd lidhur 
me kërkesën e kompanisë për të pasur akses të plotë në procesverbalin e mbledhjes, 
vendosi si më poshtë:
“76. Kjo Gjykatë konstaton se, duke nxjerrë versionin e limituar të procesverbalit të 

mbledhjes së 11 Tetorit 1996 me emrat e pesë pjesëmarrësve të larguar prej saj, 
Komisioni nuk shkeli dispozitat e Rregullores nr. 1049/2001 dhe i përmbushi në 
mënyrë të mjaftueshme detyrimet e tij të transparencës.

77. Kërkimi në Bavarez Lager mbi domosdoshmërinë e transferimit të të dhënave 
personale në lidhje me pesë personat të cilët nuk kishin dhënë pëlqimin e tyre të 
shprehur përcaktoi se Komisioni u pajtua me dispozitat e Nenit 8 (b) të Rregullores 
nr. 45/2001.

78. Duke qenë se Lager Bavarez nuk ka ofruar ndonjë justifikim të qartë dhe të 
ligjshëm, ose ndonjë argument bindës për të demonstruar domosdoshmërinë e 
transferimit të këtyre të dhënave personale, Komisioni nuk ka qenë në gjendje të 
vlerësojë interesat e ndryshme të palëve të interesuara. Ai as nuk ishte në gjendje 
të verifikonte nëse kishte ndonjë arsye për të supozuar që interesat e ligjshme të 
subjekteve të të dhënave mund të paragjykoheshin, sikurse kërkohet nga Neni 8 (b) 
i Rregullores nr. 45/2001.

79. Nga sa më sipër, del se Komisioni kishte të drejtë të refuzonte kërkesën për akses 
në procesverbalin e plotë të mbledhjes së 11 Tetorit 1996.”

D. Gjykata Ndër-Amerikane e të Drejtave të Njeriut

60. Neni 13 (Liria e mendimit dhe shprehjes) e Konventës Amerikane për të Drejtat e 
Njeriut, ndër të tjera, parashikon:
“1. Gjithsekush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes. Kjo e drejtë përfshin 

lirinë për të kërkuar, marrë dhe dhënë informacione dhe ide të të gjitha llojeve, pa 
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marrë parasysh kufijtë, qoftë me gojë, me shkrim, me format e artit, ose me çdo 
mjet tjetër të zgjedhur prej tij”.

61. Në rastin e Claude Reyes et al. k. Kilit (gjykimi i 19 Shtatorit 2006), Gjykata Ndër-
Amerikane konstatoi se:

“... duke parashikuar shprehimisht të drejtën për “kërkimin” dhe “marrjen” e 
informacionit, Neni 13 i Konventës mbron të drejtën e të gjithë individëve për të kërkuar 
akses në informacionin e disponuar nga shteti, me përjashtimet e lejuara nga kufizimet 
e vendosura në Konventën. Rrjedhimisht, ky Nen mbron të drejtën e individit për të 
marrë një informacion të tillë dhe detyrimin pozitiv të shtetit për ta siguruar atë, në 
mënyrë që individi të mund të ketë akses në këtë informacion, ose të marrë një përgjigje 
të arsyetuar, në rastet kur, për çfarëdo arsye të lejuar nga Konventa, Shteti lejohet të 
kufizojë aksesin në informata për një rast të veçantë. Informacioni duhet të jepet pa 
qenë nevoja të provohet interesi i drejtpërdrejtë ose përfshirja personale për marrjen 
e tij, përveç rasteve kur zbatohet një kufizim legjitim. Dorëzimi i informacionit tek 
një individ, nga ana tjetër, mund të sjellë që informacioni të qarkullojë në shoqëri, në 
mënyrë që këta të fundit të mund të njihen me të, të kenë akses dhe ta vlerësojnë atë. 
Në këtë mënyrë, e drejta për lirinë e mendimit dhe të shprehjes përfshin mbrojtjen e së 
drejtës për akses në informacione të mbajtura nga shteti, të cilat gjithashtu përfshijnë 
qartë dy dimensionet, atë individual dhe shoqëror të së drejtës për lirinë e mendimit dhe 
shprehjes që duhet të garantohen njëkohësisht nga shteti “.

E. Sistemi afrikan i mbrojtjes së të drejtave të njeriut

62. Neni 9 i Kartës Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve parashikon: 
“1. Çdo individ gëzon të drejtën të marrë informacion.
2. Çdo individ ka të drejtë të shprehë dhe përhapë mendimet e tij brenda kuadrit 

ligjor.”
63. Deklarata e Parimeve mbi lirinë e shprehjes në Afrikë, miratuar nga Komisioni Afrikan 

për të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve dhe e botuar më 23 Tetor 2002, në pjesën përkatëse 
të saj parashikon si vijon:

I.
Garancia e lirisë së shprehjes

“1.  Liria e shprehjes dhe informacionit, duke përfshirë të drejtën për të kërkuar, marrë 
dhe dhënë informacion dhe ide ... është një e drejtë themelore dhe e patjetërsueshme 
e njeriut dhe një komponent i domosdoshëm i demokracisë.

2.  Secili duhet të ketë mundësi të barabartë për të ushtruar të drejtën e lirisë së 
shprehjes dhe për të aksesuar pa diskriminim informacion”.

IV.
Liria e informacionit

“1. Organet publike nuk i mbajnë informacionet për veten e tyre, por veprojnë si 
kujdestarë të së mirës publike dhe secili ka të drejtën e aksesit në këtë informacion, 
duke iu nënshtruar vetëm rregullave të përcaktuara qartë me ligj.

2. E drejta për informim do të garantohet me ligj në përputhje me parimet e mëposhtme:
•  gjithkush ka të drejtën e aksesit në informacionet e mbajtura nga organet 

publike;
•  gjithkush ka të drejtën e aksesit në informacionet e mbajtura nga organet 

private, informacione të cilat janë të nevojshme për ushtrimin ose mbrojtjen e 
ndonjë të drejte;
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•  çdo refuzim për dhënien e informacionit do t’i nënshtrohet ankesës në një 
organ të pavarur dhe/ose në gjykata;

•  organeve publike do t’u kërkohet, madje edhe në mungesë të një kërkese, që 
në mënyrë aktive të publikojnë informacione të rëndësishme dhe me interes të 
rëndësishëm publik;

•  askush nuk duhet t’i nënshtrohet ndonjë sanksioni për përhapjen në mirëbesim 
të informacioneve mbi keqbërjet ose të ndonjë informacioni që do të zbulonte 
një kërcënim serioz për shëndetin, sigurinë ose mjedisin, përveçse kur 
vendosja e sanksioneve i shërben një interesi legjitim dhe është i nevojshëm 
në një shoqëri demokratike; dhe

•  ligjet mbi sekretin do të ndryshohen sipas nevojës për të respektuar parimet e 
lirisë së informimit.

3.  Gjithkush ka të drejtën e aksesit dhe përditësimit ose korrigjimit të të dhënave 
personale të tij, qofshin ato të mbajtura nga organet publike ose private.”

F. Legjislacioni krahasues

64. Nga materialet në dispozicion të Gjykatës mbi legjislacionin e Shteteve Anëtare të 
Këshillit të Evropës rrjedh se të tridhjetë e një shtetet anëtare të anketuara, përveç 
Luksemburgut, njohin të drejtën e aksesit në informacione dhe/ose dokumentet zyrtare 
të mbajtura nga organet publike. Gjithashtu, duket se në shumicën e Shteteve Anëtare, 
e drejta e aksesit në informacione dhe/ose dokumente duket të mos jetë e kufizuar 
vetëm në pushtetin ekzekutiv, por të shtrihet në informacione dhe/ose dokumente që 
disponohen nga pushteti legjislativ ose gjyqësor, madje të shtrihet edhe në kompanitë 
shtetërore dhe organet private që kryejnë funksione publike ose marrin fonde publike 
të konsiderueshme. Të gjitha ligjet e aksesit në informacione përcaktojnë kategoritë e 
informacionit që mund të mos përhapen. Disa vende kanë miratuar një test të interesit 
publik i cili kërkon nga autoritetet publike dhe organet mbikëqyrëse që të balancojnë 
interesin për të mbajtur informacionin ndaj interesit publik në zbulimin e tij.

LIGJI

I. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 10 TË KONVENTËS

65. OJQ-ja kërkuese u ankua se mohimi i autoriteteve (disa departamente të policisë) për 
të dhënë akses në informacionin e kërkuar përbënte shkelje të të drejtave të saj siç 
parashikohet në Nenin 10 të Konventës, i cili përmban:
“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 
t’u kërkojnë ndërmarrjeve të transmetimit audioviziv, televiziv ose kinematografik 
të pajisen me licencë. 

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, 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 
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konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit 
gjyqësor.”

66. Qeveria e kundërshtoi këtë argument.

A. Kundërshtimi paraprak i Qeverisë lidhur me pajtueshmërinë ratione materiae 
me dispozitat e Konventës

1. Parashtrimet e palëve në Dhomën e Madhe
67. Qeveria kundërshtoi aplikimin e Nenit 10 të Konventës lidhur me ankesën e kërkuesit 

dhe e ftoi Gjykatën ta deklaronte kërkesën të papranueshme, pasi ishte e papajtueshme 
ratione materiae me dispozitat e Konventës. Sipas pikëpamjes së Qeverisë, Neni 10 i 
Konventës mbulonte vetëm lirinë për të marrë dhe për të dhënë informacion, ndërsa 
çdo referencë në “lirinë për të kërkuar” informacion ishte lënë qëllimisht jashtë Nenit 
10 gjatë procesit të hartimit të tij, ndryshe nga Neni 19 i Deklaratës Universale të të 
Drejtave të Njeriut dhe Neni 19 i Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe 
Politike.

68. OJQ-ja kërkuese pretendoi se, në bazë të jurisprudencës së Gjykatës, Neni 10 ishte i 
zbatueshëm në rrethanat e rastit në fjalë. Sipas këndvështrimit të OJQ-së, nëse aksesi 
në informacione nuk përfshihet në të drejtën për të marrë dhe për të dhënë informacion 
dhe në të drejtën e lirisë së mendimit, Shtetet lehtësisht mund t’i kthejnë këto të 
drejta në të drejta pa përmbajtje duke mohuar aksesin në të dhëna të rëndësishme për 
çështje me interes publik. Aksesi në informacione ishte një kusht i domosdoshëm për 
ushtrimin efektiv të së drejtës së lirisë së shprehjes, ashtu sikurse pa akses në gjykatë, 
e drejta për një gjykim të drejtë do të ishte e pakuptimtë (shih Golder k. Mbretërisë së 
Bashkuar, 21 Shkurt 1975, § 35, Seria A nr. 18). OJQ-ja kërkuese argumentoi se aksesi 
në informacione vinte natyrshëm nga e drejta e lirisë së shprehjes, pasi refuzimi i aksesit 
në të dhëna pengonte realizimin e asaj lirie.

69. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, duke ndërhyrë në procedurë, parashtroi se Neni 10 i 
Konventës nuk ishte i zbatueshëm në rrethanat e rastit në fjalë. Ata kërkuan nga Gjykata 
që të marrë parasysh parimet e travaux préparatoires dhe jurisprudencën pas vendimit të 
Leander k. Suedisë (26 Mars 1987, Seria A nr. 116).

70. Media Legal Defence Initiative, Campaign for Freedom of Information, ARTICLE 19, 
the Access to Information Programme and the Hungarian Civil Liberties Union mendonin 
se e drejta për lirinë e shprehjes përfshinte të drejtën e aksesit në informacione, duke 
menduar se Neni 10 ishte i aplikueshëm në rastin aktual.

2. Vlerësimi i Gjykatës
71. Çështja kryesore që duhet trajtuar në rastin konkret është nëse Neni 10 i Konventës 

mund të interpretohet se i garanton OJQ-së kërkuese të drejtën e aksesit në informacione 
që disponohen nga autoritetet publike. Prandaj, Gjykata duhet të vendosë nëse mohimi i 
kërkesës së aplikantit për informacion ka rezultuar, në rrethanat e rastit, në një ndërhyrje 
në të drejtën e tij për të marrë dhe dhënë informacionin e garantuar me Nenin 10.

Çështja nëse pretendimi për të cilën ankohet OJQ-ja kërkuese bie në kuadër 
të fushëveprimit të Nenit 10 është e lidhur ngushtë me meritat e kërkesës së saj. 
Rrjedhimisht, Gjykata vlerëson se kundërshtimi i Qeverisë duhet të bashkohet me 
themelin e kërkesës.

72. Gjykata vëren se kërkesa nuk është haptazi e pabazuar në kuptim të Nenit 35 § 3 (a) 
të Konventës dhe se nuk është e papranueshme për ndonjë arsye tjetër. Prandaj duhet 
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shpallur e pranueshme.

B. Meritat

1. Parashtrimet e palëve përpara Dhomës së Madhe
(a) Qeveria
73. Qeveria pohoi se Neni 10 i Konventës nuk ishte i aplikueshëm, duke qenë se gjetjet në 

çështjen e Társaság a Szabadságjogokért k. Hungarisë (nr.37374 / 05, § 14, Prill 2009, 
në vijim referuar si “Társaság”) mund të mos jenë vendimtare për çështjen konkrete. Në 
këtë rast, në mungesë të një kundërshtimi nga ana e Qeverisë, Gjykatës nuk iu kërkua të 
shqyrtonte aplikimin e Nenit 10. Ata shtuan se vlerësimi i tyre në lidhje me aplikimin e 
Nenit 10 në rastin e Társaság ishte bazuar ekskluzivisht në konsideratat e legjislacionit 
të brendshëm dhe nuk mund të shërbente si bazë për shtrirjen e Konventës në fusha të 
cilat ajo nuk kishte qëllim t’i mbulonte.

74. Ajo më tej vuri në dukje se Komiteti i Ministrave kishte miratuar një Konventë të 
veçantë dhe specifike për të drejtën e aksesit në dokumentet zyrtare, duke treguar kështu 
që hartuesit e Nenit 10 nuk kishin për qëllim të përfshinin në Konventën për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore të drejtën për të kërkuar informacion nga 
autoritetet publike.

75. Fakti i thjeshtë që Palët e Larta Kontraktuese kishin përcaktuar në legjislacionin e tyre 
të brendshëm të drejtën për të kërkuar informacion nuk justifikonte që e njëjta e drejtë të 
interpretohej si pjesë e garancive të Nenit 10, meqenëse Shtetet ishin të lira të pranonin 
një nivel më të lartë të mbrojtjes së të drejtave në sistemin e tyre ligjor vendas, krahasuar 
me atë që ofronte Konventa.

76. E drejta e aksesit në informacione ishte një e drejtë autonome që synonte rritjen e 
transparencës dhe mirëqeverisjen dhe nuk ishte thjesht ndihmëse për të drejtën e lirisë 
së shprehjes. Sipas pikëpamjes së saj, as qasja si “instrument i gjallë”, as ekzistenca 
e një konsensusi evropian që reflektohet në miratimin e akteve të lirisë së informimit 
në sistemet ligjore të brendshme nuk mund të justifikojnë që një e drejtë e tillë të 
interpretohet sipas Nenit 10 të Konventës.

77. Sipas Qeverisë, debati publik nuk ishte penguar nga mosdhënia e të dhënave personale 
të kërkuara, pasi informacioni i kërkuar nuk ishte i domosdoshëm për OJQ-në kërkuese, 
as që ajo të shprehte mendimin e saj për një çështje me interes publik dhe as që të nxirrte 
përfundime mbi efikasitetin e sistemit të emërimit të mbrojtësve publikë.

78. Nëse Gjykata konstaton se Neni 10 ishte i aplikueshëm në rrethanat e rastit aktual, 
Qeveria pohoi se ndërhyrja në të drejtën e kërkuesit për lirinë e shprehjes, në çdo rast 
ishte e justifikuar sipas Nenit 10 § 2 të Konventës.

79. Emrat e avokatëve mbrojtës ex-officio përbënin të dhëna personale dhe këto të dhëna 
mund të zbuloheshin vetëm nëse autorizohej me ligj. Ajo mbështeti konstatimin e 
Gjykatës së Lartë që avokati mbrojtës nuk ushtronte kompetenca publike, ose nuk 
vepronte në emër të autoriteteve të zbatimit të ligjit që i kishin emëruar ata apo në emër 
të vet dhe nuk mund të kualifikoheshin si «persona të tjerë që kryejnë detyra publike» 
sipas Nenit 19 (4) të Aktit të të Dhënave. Ata gjithashtu theksuan se interpretimi i 
dhënë nga Gjykata Supreme në rastin aktual ishte parashikuar në dritën e rekomandimit 
të Komisionerit Parlamentar për Mbrojtjen e të Dhënave dhe se ky interpretim ishte 
zbatuar në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha rastet e ngjashme.

80. Prandaj, sipas mendimit të Qeverisë, nuk kishte bazë ligjore për autorizimin e dhënies së 
informacionit mbi emërimin e mbrojtësve publikë; me fjalë të tjera, refuzimi për ta bërë 
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publik informacionin e kërkuar ishte i përcaktuar me ligj.
81. Qeveria ishte e mendimit se kufizimi i aksesit në informacionin e kërkuar i kishte 

shërbyer qëllimit legjitim të mbrojtjes së të drejtave të të tjerëve. Mbrojtja e të dhënave 
personale përbënte në vetvete një qëllim legjitim, pavarësisht nëse reputacioni i personit 
në fjalë ishte në rrezik. Masa gjithashtu mund të konsiderohet e nevojshme për mbrojtjen 
e reputacionit të të tjerëve në kuptim të Nenit 10, pasi hulumtimi i kryer nga OJQ-ja 
kërkuese ishte kritik ndaj aktiviteteve profesionale të avokatëve mbrojtës ex officio.

82. Në lidhje me proporcionalitetin, Qeveria theksoi që edhe nëse Gjykata do të konstatonte 
se kishte një detyrim pozitiv nga ana e Shtetit për të lehtësuar ushtrimin e lirisë së 
shprehjes, Shtetet duhet të gëzonin një hapësirë   të gjerë vlerësimi në dhënien e aksesit në 
informacionin e kërkuar. Ky marzh vlerësimi kufizohej vetëm nga një interes thelbësor i 
kërkuesit për të mbështetur deklaratat e tij ose të saj me fakte, në mënyrë që të shmangte 
përgjegjësinë civile ose penale për deklaratat lidhur me ushtrimin e pushtetit publik 
dhe në rast se nuk kishte mjete alternative për kërkuesin të merrte informacionin e 
nevojshëm.

83. Për më tepër, nuk kishte asnjë detyrim që Shteti të jepte një informacion që përbëhej 
nga të dhënat personale, në rast se zbulimi i atij informacioni nuk ishte i justifikuar nga 
një nevojë sociale e ngutshme. Çdo detyrim pozitiv sipas Nenit 10 duhet të interpretohet 
në dritën e detyrimit të autoriteteve për të respektuar dhe siguruar gëzimin e të drejtave 
të tjera të mishëruara në Konventë dhe për të arritur një ekuilibër të drejtë jo vetëm 
midis interesave private dhe publike, por edhe midis interesave private konkurruese - në 
rastin në fjalë, e drejta e OJQ-së kërkuese për të marrë informacion sipas Nenit 10 dhe e 
drejta e avokatëve mbrojtës për respektimin e jetës private sipas Nenit 8. Përveç kësaj, 
çdo kufizim mbi të drejtat e mbrojtësve publikë sipas Nenit 8 duhet të interpretohet 
ngushtë, në të kundërt, interpretimi i shprehjes “persona të tjerë që ushtrojnë funksione 
publike” sipas sugjerimit të dhënë nga OJQ-ja kërkuese do të krijonte një përjashtim 
jashtëzakonisht të paqartë mbi të drejtën e mbrojtjes së të dhënave personale, i cili nuk 
do të justifikohej dot sipas Nenit 8 të Konventës.

84. Për më tepër, OJQ-ja kërkuese kishte pasur në dispozicion të saj mjete alternative për të 
marrë informacionin e nevojshëm pa këmbëngulur në zbulimin e të dhënave personale. 
Ajo mund të kishte kërkuar të dhëna statistikore anonime ose të kishte përdorur mjete 
të tjera, për shembull të kontaktonte me Shtabin Kombëtar të Policisë në mënyrë që të 
vlerësonte praktikat e policisë lidhur me emërimin e avokatëve mbrojtës për ndihmë 
ligjore.

85. Qeveria argumentoi se shtypit dhe organizatave joqeveritare nuk mund t’i sigurohej i 
njëjti nivel mbrojtjeje, pasi të parët ishin të udhëhequr nga rregulla profesionale, ndërsa 
këto të fundit nuk mund të deklaroheshin përgjegjëse për saktësinë e deklaratave të 
tyre. Sidoqoftë, ajo shprehu dyshime në lidhje me faktin nëse OJQ-ja kërkuese kishte 
vepruar në rolin e mbikëqyrësit publik ose nëse kishte motive të tjera të mëvonshme, 
duke qenë se ajo ishte një shoqatë e cila kishte një rrjet avokatësh, të cilët gjithashtu 
ofronin ndihmë juridike në rastet e veprave penale dhe kështu ishte një konkurrente e 
mundshëm për mbrojtësin e caktuar ex officio.

(b) OJQ-ja kërkuese
86. OJQ-ja aplikante kërkoi nga Dhoma e Madhe të konfirmonte aplikimin e Nenit 10 për 

çështjen në fjalë. Ajo pretendoi se megjithëse Konventa përdorte terma të veçanta “të 
pranojë” dhe “të japë”, Neni 10 mbulonte gjithashtu të drejtën për të kërkuar informacion, 
sikurse u njoh nga Gjykata fillimisht në çështjen Dammann k. Zvicrës (nr. 77551/01, § 
52 , 25 Prill 2006). Referuar jurisprudencës së Gjykatës në Sdruženi Jihočeské Matky 
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k. Republikës Çeke ((vend.), nr. 19101/03, 10 Korrik 2006), Társaság (cituar më lart), 
Youth Initiative for Human Rights k. Serbisë (nr. 48135/06, 25 Qershor 2013) dhe 
Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung k. Austrisë (nr. 
39534/07, 28 Nëntor 2013, referuar në vijim si “Österreichische Vereinigung”) tregohej 
se vetë Gjykata ishte larguar nga praktika e mëparshme që kishte ndjekur në Leander 
(cituar më sipër) dhe Gaskin k. Mbretërisë së Bashkuar (7 Korrik 1989, § 57, Seria A 
nr.160) dhe qartësisht kishte mbajtur qëndrimin se e drejta për akses në informacione që 
disponohen nga autoritetet publike binte në kuadër të Nenit 10.

87. Organizata kërkuese argumentoi më tej se kjo qasje u vërtetua nga instrumentet 
ndërkombëtare dhe jurisprudenca, ndër të tjera nga Neni 19 i Konventës Ndërkombëtare 
për të Drejtat Civile dhe Politike dhe Komenti i përgjithshëm nr. 34 i Komitetit për të 
Drejtat e Njeriut, duke demonstruar një pranim të gjerë të faktit se e drejta për të kërkuar 
informacion ishte pjesë thelbësore e lirisë së shprehjes.

88. Në Guerra dhe të tjerët k. Italisë dhe Roche k. Mbretërisë së Bashkuar, Gjykata kishte 
vlerësuar se liria për të marrë informacion nuk mund të interpretohej se e detyronte 
një Palë Kontraktuese të Konventës të vendoste detyrime pozitive për të mbledhur dhe 
shpërndarë informacion me iniciativën e saj (shih Guerra dhe të tjerët k. Italisë, 19 
Shkurt 1998, § 53, Raportet e gjykimeve dhe vendimeve 1998-I dhe Roche k. Mbretërisë 
së Bashkuar [GC], nr. 32555/96, § 172, GjEDNj 2005-X).

89. Megjithatë, në rastin konkret, të dhënat e kërkuara ishin në dispozicion të autoriteteve. 
Kjo u dëshmua nga fakti se 17 departamente të policisë i kishin siguruar të dhënat e 
kërkuara pa vonesë, me sa duket pa pasur nevojë të bënin përpjekje jo-proporcionale për 
t’i marrë ato.

90. OJQ-ja kërkuese pohoi se Konventa, si një “instrument i gjallë” duhet të interpretohet 
në dritën e kushteve aktuale, duke marrë parasysh ndryshimet sociologjike, teknologjike 
dhe shkencore, si dhe standardet në zhvillim në fushën e të drejtave të njeriut.

91. Në opinionin OJQ-së kërkuese, mohimi i aksesit në informacionin përkatës duhet të 
analizohet si një çështje e mosrespektimit të detyrimit negativ të Shtetit të paditur për 
të mos ndërhyrë, pa pasur një justifikim në të drejtat e mbrojtura nga Neni 10. Duke 
mohuar aksesin në një informacion të kërkuar, autoritetet vendase kishin penguar 
OJQ-në kërkuese që të ushtronin një liri themelore, e cila përbënte një ndërhyrje të 
pajustifikueshme në të drejtën e mbrojtur sipas Nenit 10.

92. Ndërhyrja në të drejtën e OJQ-së kërkuese, sipas Nenit 10 nuk ishte në përputhje me 
dispozitat përkatëse ligjore vendase, në veçanti me Aktin e të Dhënave. Ky i fundit 
parashikonte akses në informacione që i nënshtroheshin zbulimit për interes publik 
referuar Nenit 19 (4) të Aktit të të Dhënave. Sipas kushteve të Aktit të të Dhënave, të 
dhënat personale në lidhje me “personat e tjerë që kryejnë detyra publike” përbënin 
informacione që i nënshtrohen zbulimit për interes publik nën të njëjtat kushte si 
informacioni me interes publik. Kur një aplikant kërkonte të dhënat personale të 
personave që kryejnë detyra publike, dhe kur këto të dhëna kishin të bënin me ushtrimin 
e detyrave të tyre publike, për rrëzimin e kërkesës së tij nuk mund të përdoret si 
mbështetje e drejta për mbrojtjen e të dhënave personale.

93. OJQ-ja kërkuese theksoi se pyetja kryesore në procedurat e brendshme ka qenë nëse 
mbrojtësit e caktuar ex officio duhej të konsideroheshin si “persona të tjerë që kryenin 
detyra publike”. Ligji i brendshëm nuk parashikonte ndonjë përkufizim të detyrave 
publike. Interpretimi i Qeverisë që vetëm personat e veshur me pushtet dhe kompetenca 
të pavarura duhej të konsideroheshin si persona që kryenin detyra publike, nuk u ngrit 
për shqyrtim. OJQ-ja kërkuese argumentoi se mbrojtësit kryenin një detyrë publike gjatë 
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zhvillimit të procedurës penale dhe se veprimtaritë e tyre nuk ishin të natyrës private. 
Për më tepër, tarifat dhe shpenzimet e avokatit mbrojtës të caktuar ex officio paguheshin 
nga fondet publike dhe veprimtaritë e tyre mbikëqyreshin nga Shteti. OJQ-ja kërkuese 
mbështetej gjithashtu në jurisprudencën e Gjykatës në Artico k. Italisë (13 Maj 1980, 
Seria A 37), Kamasinski k. Austrisë (19 Dhjetor 1989, Seria A nr. 168) dhe Czekalla 
k. Portugalisë ( nr. 38830/97, GjEDNj 2002-VIII), ku u konstatua se në rrethana të 
caktuara Shteti mund të deklarohej përgjegjës për mangësi të caktuara në sistemin e 
mbrojtjes ex officio. Si përfundim, emrat e avokatëve mbrojtës të caktuar ex officio 
nuk u konsideruan anonime kur u publikuan së bashku me vendimin gjyqësor dhe kur 
një numër i caktuar i departamenteve të policisë dhe gjykatave kishin gjetur se OJQ-ja 
kërkuese kishte të drejtën e aksesit në informacionin e kërkuar.

94. Në përfundim, autoritetet vendase kishin gjetur në mënyrë të gabuar se mbrojtësit 
nuk ushtronin detyra publike dhe se emërimet dhe aktivitetet e tyre përbënin të dhëna 
personale. Ky vlerësim hoqi bazën ligjore vendase lidhur me ndërhyrjen e pretenduar.

95. Për sa i përket proporcionalitetit të masës, OJQ-ja kërkuese pohoi se informacioni i 
kërkuar kishte të bënte me një çështje me interes publik. Ai kishte për qëllim ofrimin e 
të dhënave bazë mbi debatin publik për funksionimin e sistemit të mbrojtjes ex officio 
dhe në veçanti shpërndarjen e emërimeve, duke favorizuar mbrojtës të caktuar dhe duke 
çuar në përfaqësim të pamjaftueshëm ligjor të të pandehurve. Hulumtimi, për të cilin u 
kërkua akses në informacione të caktuara, kishte për qëllim zhvillimin e një debati publik 
të bazuar në fakte mbi realizimin e së drejtës për një mbrojtje efektive, të përcaktuar në 
Nenin 6 të Konventës. Në veçanti, e drejta për ndihmë juridike njihej si një gur themeli i 
drejtësisë dhe të dhënat e marra nga departamentet e tjera të policisë vërtetuan se kishte 
mangësi strukturore që meritonin zhvillimin e hetimeve të mëtejshme. Megjithatë, 
diçka e tillë ishte penguar nga vendimi i autoriteteve vendase për të mohuar aksesin në 
informacionin në fjalë. Kështu, duke pasur parasysh natyrën e interesit publik të çështjes 
për të cilën u kërkua informacion, veprimtaria e saj si mbikëqyrëse publike garantonte 
një nivel të lartë mbrojtjeje, të ngjashëm me atë të ofruar për shtypin.

96. Sipas OJQ-së kërkuese, të dhënat e kërkuara ishin të pa aksesueshme me mënyra të tjera, 
pasi dy departamenteve të policisë u ishte dhënë një monopol efektiv i informacionit mbi 
emërimin e avokatit mbrojtës brenda juridiksioneve të tyre përkatëse. Kështu, mohimi i 
aksesit në informacionin e kërkuar përbënte një ushtrim të fuqisë censuruese.

97. OJQ-ja kërkuese vlerësoi më tej se kufizimi i së drejtës së tij për akses në informacione 
nuk ishte i nevojshëm për mbrojtjen e së drejtës të mbrojtësve për respektimin e jetës së 
tyre private. Informacioni i kërkuar nuk ka të bëjë me sferën e tyre private, por vetëm 
me detyrat e tyre publike. Ai nuk kishte të bënte me ushtrimin aktual të rolit të tyre si 
avokat mbrojtës, por thjesht në emërimin e tyre. Kështu, sipas pikëpamjes së OJQ-së, 
autoritetet vendase nuk mundën të arrijnë një ekuilibër të drejtë ndërmjet të drejtës së 
tyre sipas Nenit 10 dhe të drejtës së avokatit mbrojtës sipas Nenit 8.

98. OJQ-ja kërkuese e ftoi Gjykatën të konstatonte se ndërhyrja në të drejtën e saj për të 
marrë informacion nuk ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike në kuptim të Nenit 
10 § 2 të Konventës.
(c) Palët e treta

(i) Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar
99. Duke u bazuar në Nenin 31 § 1 të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve 1969, 

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar argumentoi se kuptimi i zakonshëm i gjuhës që përdoret 
nga Shtetet Kontraktuese duhet të jetë mjeti kryesor i interpretimit të Konventës. Sipas 
pikëpamjes së tyre, objekti i qartë i Nenit 10 ishte të vendoste detyrime negative ndaj 
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organeve të Shtetit për të mos ndërhyrë në të drejtën e komunikimit. Një detyrim pozitiv 
i Shteteve Kontraktuese për të siguruar akses në informacione nuk garantohej nga gjuha 
e Nenit 10 § 1. Kjo u konfirmua nga travaux préparatoires, pasi e drejta për të “kërkuar” 
informacion ishte lënë qëllimisht jashtë tekstit përfundimtar të Nenit 10.

100. Leximi i së drejtës për lirinë e informacionit në Nenin 10 do të sillte krijimin e një 
“lirie evropiane mbi ligjin e informimit” në mungesë të një konsensusi normal. Sipas 
Qeverisë ndërhyrëse, nuk kishte asnjë konsensus evropian në lidhje me faktin nëse duhet 
të ketë akses në informacionet që disponoheshin nga Shteti, e dëshmuar kjo nga fakti 
se Konventa e Këshillit të Evropës për Aksesin në Dokumentet Zyrtare ishte ratifikuar 
vetëm nga shtatë Shtete Anëtare.

101. Ajo, gjithashtu iu referua vendimit të Gjykatës në çështjen Leander, në të cilën Gjykata 
kishte konstatuar se Neni 10 nuk “i jepte individit të drejtën e aksesit në një regjistër që 
përmbante informacione për pozitën e tij personale dhe as nuk përmbante një detyrim 
ndaj Qeverisë për t’i dhënë një informacion të tillë individit”(shih Leander, cituar 
më lart, § 74). Ky vendim u konfirmua më pas nga Gjykata në rastin e Guerra dhe të 
tjerët, ku në vetvete informacioni nuk ishte privat dhe individual (shih Guerra dhe të 
tjerët, cituar më lart, §§ 53-54) dhe nga Dhoma e Madhe në Roche (cituar më sipër, 
§§ 172-73). Së fundi, në rastin e Gillberg, Gjykata ripohoi se e drejta për të marrë dhe 
dhënë informacion ndalon në thelb një Qeveri që të kufizojë një person nga marrja e 
informacionit që të tjerët dëshirojnë ose mund të jenë të gatshëm t’ia japin atij (shih 
Gillberg k. Suedisë [ GC], nr. 41723/06, § 83, 3 Prill 2012).

102. Qeveria ndërhyrëse gjithashtu pohoi se në jurisprudencën më të fundit në çështjet e 
Kennedy k. Hungarisë (nr. 31475/05, 26 Maj 2009), Gillberg (cituar më lart), Roşiianu 
k. Rumanisë (nr. 27329/06, 24 Qershor 2014), Shapovalov k. Ukrainës (nr. 45835/05, 
31 Korrik 2012), Youth Initiative for Human Rights (cituar më lart) dhe Guseva k. 
Bullgarisë (nr. 6987/07, 17 Shkurt 2015), Gjykata kishte deklaruar se kërkuesit kishin 
pasur të drejtën e aksesit në informacione sipas Nenit 10 në bazë të urdhrave të gjykatës 
vendase. Sipas pikëpamjes së saj, moszbatimi i urdhrave të gjykatës vendase, në mënyrë 
më të natyrshme duhej të shqyrtohej në kontekstin e Nenit 6. Sipas Qeverisë ndërhyrëse, 
rastet e Társaság, Sdruženi Jihočeské Matky dhe Österreichische Vereinigung (të gjitha 
të cituara më lart) nuk ishin të shpjegueshme në bazën e një të drejte për informacion 
sipas legjislacionit të brendshëm. Sipas mendimit të saj, këto gjykime nuk arritën të 
siguronin një bazë bindëse për injorimin e linjës së mëparshme të jurisprudencës. Pra, 
Dhoma e Madhe duhet të konstatojë se Neni 10 nuk ishte i aplikueshëm dhe se nuk 
kishte pasur shkelje të së drejtës së kërkuesit për lirinë e shprehjes.

103. Në seancën dëgjimore, Qeveria ndërhyrëse pohoi se në rastet e mëparshme kur Gjykata 
e kishte vlerësuar të nevojshme të përditësonte jurisprudencën e saj, diçka e tillë ishte 
bërë për të siguruar që jurisprudenca të pasqyronte qëndrimet shoqërore bashkëkohore. 
Asnjë nevojë e tillë nuk kishte lindur në rastin e lirisë së informimit. Nëse Gjykata do ta 
njohë të drejtën e aksesit në informacionet që disponohen nga shteti, kjo do të zgjeronte 
shumë interpretimin legjitim të Konventës dhe do të përbënte legjislacionin gjyqësor.

(ii) Media Legal Defence Initiative, the Campaign for Freedom of Information, 
ARTICLE 19, the Access to Information Programme and the Hungarian Civil Liberties 
Union
104. Ndërhyrësit bashkërisht u mbështetën në katër argumente, përkatësisht në vetë tekstin 

e Nenit 10, në parimin themelor të lirisë së shprehjes, në jurisprudencën evoluuese të 
Gjykatës dhe në materialin krahasues, për të argumentuar se e drejta e lirisë së shprehjes 
përfshinte të drejtën e aksesit në informacionin që disponohej nga organet publike.
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105. Sipas mendimit të tyre, formulimi i Nenit 10 mbështeste shprehimisht konkluzionin 
se e drejta e aksesit në informacione binte brenda objektit të Nenit 10, pasi e drejta 
për të dhënë informacion dhe e drejta për të marrë informacion ishin dy të drejta të 
ndryshme. Kërkimi i informacionit nga Shteti ishte shprehje e dëshirës për ta marrë atë 
informacion.

106. Kuptimi i lirisë së shprehjes si një liri që akordon të drejtën e aksesit në informacione 
mbështetet gjithashtu edhe nga parimet e përgjithshme themelore të mbrojtjes së të 
drejtës. Liria e shprehjes ishte pjesë përbërëse integrale e zbulimit të “së vërtetës”. Një 
individ nuk mund të krijonte një pikëpamje për të vërtetën nëse ai/ajo nuk mund të kishte 
akses në informacione potencialisht të rëndësishme, të cilat disponohen nga Shteti. Për 
më tepër, liria e shprehjes ishte thelbësore për të mundësuar informimin e pjesëmarrësve 
në demokraci dhe një pjesëmarrje e tillë sigurohej përmes aksesit në informacione të 
disponuara nga Shteti. Për më tepër, kufizimet në lirinë e shprehjes minuan besimin e 
publikut. Së fundmi, liria e shprehjes ishte justifikuar nga Gjykata si një aspekt i vetë-
përmbushjes. Pa akses në informacion, qytetarët kishin më pak gjasa për të marrë dhe 
për të dhënë informacione dhe ide sipas konsideratave të tyre.

107. Për sa i përket jurisprudencës së Gjykatës, ndërhyrësit pranuan se e drejta e aksesit 
në informacione nuk njihej në jurisprudencën e hershme të Gjykatës. Megjithatë, ata 
pohonin që Konventa do të duhej të trajtohej si një “instrument i gjallë” dhe se Gjykata 
në të kaluarën i kishte kushtuar gjithmonë e më pak rëndësi mungesës së provave për 
një qasje të përbashkët evropiane, krahasuar me provat e qarta dhe të pakontestueshme 
të një tendence të vazhdueshme ndërkombëtare (shih Rantsev k. Qipros dhe Rusisë, nr. 
25965/04, § 277, GjEDNj 2010 (ekstraktet)). Dhoma e Madhe nuk mund ta interpretonte 
Konventën vetëm në përputhje me qëllimet e autorëve të saj të shprehura disa dekada 
më parë, në një kohë kur vetëm një pakicë e këtyre Palëve Kontraktuese ishin Shtete 
Anëtare të Këshillit të Evropës. Prandaj, sipas mendimit të tyre, Dhoma e Madhe 
nuk ishte e detyruar të ndiqte gjykimet e saj të mëparshme, por duhet ta interpretonte 
Konventën si një instrument të gjallë në dritën e kushteve të sotme.

108. Ndërhyrësit gjithashtu theksuan se në rastet e Leander, Gaskin, Guerra dhe të tjerët 
dhe Roche (të gjitha të cituara më lart), Gjykata kishte nxjerrë të drejtën e aksesit në 
informacione nëpërmjet interpretimit të Nenit 8, i cili nuk përmbante bazë tekstuale për 
shpalljen një të drejtë të tillë.

109. Nga jurisprudenca e fundit e Gjykatës dilte në pah se e drejta e aksesit në informacione 
u pranua shprehimisht si pjesë e fushëveprimit të Nenit 10. Aksesi në informacione 
kontribuonte në shkëmbimin e lirë të mendimeve dhe ideve dhe administrimin efikas 
të çështjeve publike. Mbledhja e informacionit ishte pjesë thelbësore e gazetarisë dhe 
kishte një detyrim nga ana e Shtetit që të mos pengonte rrjedhën e informacionit dhe 
ishte në interes të përgjithshëm publik që informacioni i mbajtur nga një organ publik të 
bëhej i aksesueshëm. Veprimtaria e mbikëqyrësit publik që gjeneron dhe kontribuon në 
një debat publik nuk ishte e kufizuar vetëm për gazetarët profesionistë, por përfshinte 
OJQ-të, studiuesit dhe aktivistët individualë. E drejta e aksesit në informacione 
nuk ishte e kufizuar vetëm në rastet kur kërkuesi kishte një vendim të një gjykate të 
brendshme në favorin e tij ose të saj, vendim i cili kërkonte nga një organ publik që të 
jepte informacionin të cilin nuk kishte qenë në gjendje ta jepte ose nuk kishte dëshirë 
ta zbatonte.

110. Ndërhyrësit, gjithashtu argumentuan se një e drejtë e Konventës nuk duhet të kufizohet 
në një kategori të caktuar personash; roli i një kërkuesi të veçantë si një vëzhgues publik 
ishte më i përshtatshëm për shqyrtim në fazën e justifikimit.
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111. Kur legjislacioni i brendshëm siguronte të drejtën e aksesit në informacione, kjo e drejtë 
duhet të zbatohej në mënyrë të tillë që të ishte në përputhje me Nenin 10, një dispozitë e 
cila, sipas pikëpamjeve të ndërhyrësve, përfshinte të drejtën e aksesit në informacione.

112. Ndërhyrësit e kuptonin mohimin e aksesit në informacione si një ndërhyrje sipas Nenit 
10, dhe jo si një dështimi nga Shteti për të përmbushur ndonjë detyrim pozitiv, siç 
interpretohet sipas Neneve 2, 6 dhe 8 të Konventës.

113. Për sa i përket arritjes së një ekuilibri të drejtë ndërmjet interesave konkurruese të 
mbrojtjes së jetës private dhe lirisë së shprehjes, ndërhyrësit pohuan se kishte pak 
hapësirë për kufizime në lirinë e shprehjes për çështje me interes publik dhe e drejta 
për mbrojtjen e të dhënave personale nuk ishte një e drejtë absolute, por duhet të merrej 
parasysh në lidhje me funksionin e saj në shoqëri.

(iii) Gjykimet e drejta
114. Gjykimet e drejta parashtronin se një “mbikëqyrje” e shqyrtimit të emërimeve policore 

të avokatëve ndihmës ligjorë ishte një garanci thelbësore për të drejtat e gjykimit të 
drejtë. Ekziston një interes i rëndësishëm publik i lidhur me informacionin mbi kryerjen 
e emërimeve të tilla, gjë që bënte thirrje për mbrojtje më të madhe sipas Nenit 10.

115. E drejta për ndihmë juridike u njoh si një gur themel i drejtësisë, ndër të tjera, nga Parimet 
dhe Udhëzimet e Kombeve të Bashkuara mbi Aksesin në ndihmën juridike në sistemet 
e drejtësisë penale dhe nga Direktiva 2013/48/BE mbi të drejtën e pasjes së një avokati 
në procedurat penale. Shqetësimet në lidhje me pavarësinë e avokatëve të caktuar nga 
policia ishin ngritur nga një numër organesh, ndër të tjera, Gjykata në vendimin e saj në 
çështjen e Martin k. Estonisë (nr. 3585/09, 30 Maj 2013), Kombet e Bashkuara (“Aksesi 
i menjëhershëm në ndihmën juridike në proceset e drejtësisë penale: një doracak për 
politikë-bërësit dhe praktikantët”) dhe studimi i tyre i prezantuar në vitin 2012 mbi 
“Funksionimin praktik të ndihmës juridike në BE”. Për këtë arsye, shqyrtimi nga jashtë i 
emërimeve policore të avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike ishte një garanci thelbësore 
për sigurimin e të drejtave për një gjykim të drejtë sipas Nenit 6 të Konventës.

116. Duke e balancuar interesin e mbrojtësve publikë ndaj të drejtës së tyre për privatësi sipas 
Nenit 8, si dhe interesin konkurrues të OJQ-ve në shqyrtimin e funksionimit të sistemit 
të ndihmës juridike sipas Nenit 10, ishte e rëndësishme të bëhej dallimi ndërmjet rolit 
të një avokati si agjent i sistemit të drejtësisë publike dhe privatësisë së marrëdhënies 
klient-avokat. Listat e mbrojtësve publikë ishin gjerësisht të disponueshme për publikun, 
duke treguar kështu se avokatët që ofruan ndihmë juridike kishin hequr dorë, në një farë 
mase, nga të drejtat e tyre të privatësisë. Për më tepër, publikimi i informacionit lidhur 
me emërimet nuk ka shkelur konfidencialitetin e marrëdhënieve avokat-klient. Nëse një 
autoritet kombëtar e kategorizonte informacionin si informacion privat dhe jo me interes 
publik, ai duhej ta arsyetonte një vendim të tillë duke iu referuar interesave kundër-
balancuese të mbrojtura me Nenin 10. Pa një ushtrim të tillë balancues, autoritetet 
kombëtare nuk mund të konsideroheshin se kishin arritur një ekuilibër të drejtë midis 
interesave përkatëse në fjalë. Nëse një ushtrim i tillë balancues ishte kryer, ai duhej 
domosdoshmërish të favorizonte zbulimin e informacionit mbi emërimet e avokatëve, 
pasi aksesi në informacione siguronte mbikëqyrje nga jashtë dhe në këtë mënyrë ruante 
përputhshmërinë me Nenin 6 të Konventës, një interes shumë më i rëndësishëm se 
mbrojtja e identitetit dhe veprimtarisë tregtare të avokatëve.
i) 2. Vlerësimi i Gjykatës 
(1) (a) Aplikimi i Nenit 10 dhe ekzistenca e një ndërhyrjeje

117. Pyetja e parë që del në rastin konkret është nëse çështja e ankuar nga organizata kërkuese 
bie nën objektin e Nenit 10 të Konventës. Gjykata vëren se paragrafi 1 i këtij Neni 
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parasheh që “e drejta për lirinë e shprehjes ... përfshin lirinë e mendimit dhe për të marrë 
dhe dhënë informacion dhe ide pa ndërhyrje nga një autoritet publik”. Ai, ndryshe nga 
dispozitat e tjera të krahasueshme në instrumente ndërkombëtare, nuk specifikon (shih 
paragrafët 36-37, 60, si dhe 63 më lart dhe 140 dhe 146-47 më poshtë), se përfshin lirinë 
për të kërkuar informacion. Për të përcaktuar nëse refuzimi i autoriteteve kombëtare për 
t’i dhënë organizatës kërkuese akses në informacionin e kërkuar ka shkaktuar ndërhyrje 
në të drejtat e Nenit 10, Gjykata duhet të kryejë një analizë më të përgjithshme të 
kësaj dispozite me qëllim që të përcaktojë nëse ka pasur ndërhyrje dhe në çfarë mase 
parashikohet e drejta e aksesit në informacione të mbajtura nga Shteti, sikurse pohohet 
nga OJQ-ja kërkuese dhe palët e treta joqeveritare ndërhyrëse, por që është kontestuar 
nga pala përgjegjëse dhe palët e treta qeveritare ndërhyrëse.
(i) Vërejtje paraprake në lidhje me interpretimin e Konventës

118. Gjykata ka theksuar që, si një traktat ndërkombëtar, Konventa duhet të interpretohet 
në dritën e rregullave të interpretimit të parashikuar në Nenet 31 deri 33 të Konventës 
së Vjenës të 23 Majit 1969 mbi Ligjin e Traktateve (shih Golder, cituar më lart, § 29, 
Lithgow dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, 8 Korrik 1986, §§ 114 dhe 117, Seria 
A 102, Johnston dhe të tjerët k. Irlandës, 18 Dhjetor 1986, §§ 51 et seq. A, nr. 112 dhe 
Witold Litwa k. Polonisë, nr. 26629/95, §§ 57-59, GjEDNj 2000-III).

119. Prandaj, në përputhje me Konventën e Vjenës, Gjykata është e detyruar të konstatojë 
kuptimin e zakonshëm që duhet t’i jepet fjalëve në kontekstin e tyre dhe në dritën e 
objektit dhe qëllimit të dispozitës nga e cila ato kanë dalë (shih Johnston dhe të tjerët, 
cituar më lart, § 51 dhe Nenin 31 § 1 të Konventës së Vjenës të cituar më lart në 
paragrafin 35).

120. Gjithashtu, duhet pasur parasysh edhe faktin se konteksti i dispozitës është një traktat për 
mbrojtjen efektive të të drejtave individuale të njeriut dhe se Konventa gjithashtu duhet 
të lexohet në tërësi dhe të interpretohet në mënyrë të tillë që të promovojë konsistencën 
dhe harmoninë e brendshme midis dispozitave të saj (shih Stec dhe të tjerët k. Mbretërisë 
së Bashkuar (vend.) [GC], nr. 65731/01 dhe 65900/01, §§ 47-48, GjEDNj 2005-X, dhe 
Rantsev, cituar më lart, § 274).

121. Gjykata thekson se objekti dhe qëllimi i Konventës, si një instrument për mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut, kërkon që dispozitat e saj të interpretohen dhe zbatohen në një 
mënyrë që i bën të drejtat e saj praktike dhe efektive dhe jo teorike e iluzore (shih 
Soering k. Mbretërisë së Bashkuar, 7 Korrik 1989, § 87, Seria A nr.161).

122. Për më tepër, Konventa përfshin më shumë sesa thjesht angazhime të ndërsjella ndërmjet 
Shteteve Kontraktuese (shih Mamatkulov dhe Askarov k.Turqisë [GC], nr. 46827/99 dhe 
46951/99, § 100, GjEDNj 2005-I dhe Irlanda k. Mbretërisë së Bashkuar, 18 Janar 1978, 
§ 239, Seria A nr.25).

123. Duhet gjithashtu të merren parasysh rregullat dhe parimet relevante të së drejtës 
ndërkombëtare të zbatueshme në marrëdhëniet midis Palëve Kontraktuese (shih Al-
Dulimi dhe Montana Management Inc. k. Zvicrës [GC], nr. 5809/08, § 134, 21 Qershor 
2016); Konventa nuk mund të interpretohet në vakum dhe duhet të interpretohet në 
përputhje me rregullat e tjera të së drejtës ndërkombëtare, pjesë e të cilave ajo është 
(shih, për shembull, Al-Adsani k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 35763/97, § 55, 
GjEDNj 2001-XI, Bosfor Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi k. Irlandës 
[GC], nr. 45036/98, § 150, GjEDNj 2005-VI, Hassan k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], 
nr. 29750/09, §§ 77 dhe 102, GjEDNj 2014 dhe Nenin 31 § 3 (c) të Konventës së Vjenës 
të cituar më lart në paragrafin 35).

124. Duke qenë i përbërë nga një sërë rregullash dhe parimesh që pranohen nga shumica 
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e shteteve, standardet e përbashkëta ndërkombëtare ose të së drejtës së brendshme 
të Shteteve Evropiane pasqyrojnë një realitet që Gjykata nuk mund ta shpërfillë kur 
kërkohet të qartësojë fushën e veprimit të një dispozite të Konventës (shih Opuz k. 
Turqisë, nr. 3341/02, § 184, GjEDNj 2009). Konsensusi që del nga instrumente të 
specializuara ndërkombëtare dhe nga praktika e Shteteve Kontraktuese mund të përbëjë 
konsideratë relevante për Gjykatën kur interpreton dispozitat e Konventës në raste 
specifike (shih Bayatyan k. Armenisë [GC], nr. 23459/03, § 102 dhe §§ 108-10, GjEDNj 
2011, duke konstatuar se një kundërshtim ndaj shërbimit ushtarak binte brenda Nenit 9, 
Scoppola k. Italisë (nr.2) [GC], nr.10249/03, §§ 104 109, 17 Shtator 2009, mbi parimin e 
fuqisë prapavepruese të ligjit penal favorizues sipas Nenit 7 dhe Rantsev, cituar më lart, 
§§ 278 82, mbi aplikimin e Nenit 4 për trafikimin e qenieve njerëzore).

125. Përfundimisht, mund të përdoren gjithashtu mjetet plotësuese të interpretimit, duke 
përfshirë edhe punën përgatitore (travaux préparatoires) të traktateve, si për të 
konfirmuar një kuptim të përcaktuar në përputhje me hapat e mësipërm, ose për të 
përcaktuar një kuptim, i cili në të kundërt do të ishte i paqartë, i panjohur, ose dukshëm 
absurd apo i paarsyeshëm (shih Saadi k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 13229/03, § 
62, GjEDNj 2008, dhe Nenin 32 të Konventës së Vjenës të cituar më sipër në paragrafin 
35). Nga jurisprudenca mund të shihet se travaux préparatoires nuk po e kufizojnë 
pyetjen nëse një e drejtë mund të konsiderohet të jetë brenda objektit të një Neni të 
Konventës, në qoftë se ekzistenca e një të drejte të tillë mbështetet nga rritja e masave 
për arsye të përbashkëta që ishin shfaqur në zonën e dhënë (shih, për shembull Sigurður 
A. Sigurjónsson k. Islandës, 30 Qershor 1993, § 35, Seria A nr.264).

(ii) Praktika gjyqësore sipas Konventës
126. Në dritën e parimeve të mësipërme, Gjykata do të shqyrtojë nëse dhe në çfarë mase 

e drejta e aksesit në informacionet e disponuara nga Shteti mund të konsiderohet si 
e përfshirë në fushën e “lirisë së shprehjes” sipas Nenit 10 të Konventës, pavarësisht 
faktit që një e drejtë e tillë nuk del menjëherë nga teksti i kësaj dispozite. Qeveria e 
paditur dhe ato ndërhyrëse argumentuan, në veçanti, se autorët e Konventës nuk kishin 
përmendur të drejtën e aksesit në informacione në tekstin e Konventës pikërisht sepse 
nuk kishin ndërmend që Palët Kontraktuese të angazhoheshin me një detyrim të tillë 
(shih gjithashtu paragrafët 69 dhe 101 më lart).

127. Gjykata rithekson që pyetja nëse- në mungesë të një referimi të shprehur për aksesin 
në informacion në Nenin 10 të Konventës- dhe pretendimi i kërkuesit se mohimi i 
aksesit të tij, gjithsesi mund të konsiderohet se është pjesë e fushës së kësaj dispozite, 
është një çështje që ka qenë objekt i sqarimit gradual në praktikën sipas Konventës për 
shumë vite, si nga ish-Komisioni Evropian për të Drejtat e Njeriut (shih më së shumti 
Gjashtëmbëdhjetë Komunat Austriake dhe disa nga Këshilltarët e tyre k. Austrisë, nr. 
5767/72 etj., vendimi i Komisionit i datës 31 Maj 1974, Libri vjetor 1974, f. 338, X. k. 
Republikës Federale të Gjermanisë, nr. 8383/78, vendimi i Komisionit i 3 Tetorit 1979, 
Vendime dhe raporte (DR) 17 f. 227, Clavel kundër Zvicrës, nr. 11854/85, vendimi 
i Komisionit i 15 Tetorit 1987, DR 54, f. 153, A. Loersch dhe Nouvelle Shoqata du 
Courrier k. Zvicrës, nr. 2388/94 dhe 23869/94, vendimi i Komisionit i 24 Shkurtit 1995, 
DR 80, f. 162; Bader k. Austrisë, nr. 26633/95, vendimi i Komisionit i 15 Majit 1996; 
Nurminen dhe të tjerët k. Finlandës, nr. 27881/95, vendimi i Komisionit i 26 Shkurtit 
1997; dhe Grupo Interpres SA k. Spanjës, nr. 32849/96, vendimi i Komisionit i datës 
7 Prill 1997, DR 89, f. 150) dhe nga Gjykata, e cila në paragrafin 74 të vendimit të 
vitit 1987 në çështjen Leander paraqiti qasjen e cila do të bëhej pozicioni standard i 
jurisprudencës mbi këtë çështje në vitet e mëvonshme:
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“E drejta e lirisë për të marrë informacion normalisht i ndalon një Qeverie të 
kufizojë një person nga marrja e informacionit që të tjerët dëshirojnë ose mund të jenë 
të gatshëm t’ia japin atij. Neni 10, në rrethana të tilla si ato të rastit në fjalë, nuk i jep 
individit të drejtën e aksesit në një regjistër që përmban informacion mbi pozitën e tij 
personale dhe nuk përfshin një detyrim ndaj Qeverisë për t’ia dhënë këtë informacion 
individit.”

128. Prandaj, Gjykata Plenare në Gaskin (përmendur më lart, § 52) në vitin 1989 dhe Dhoma 
e Madhe në Guerra në vitin 1998 e konfirmuan këtë qasje, Dhoma e Madhe duke shtuar 
në vendimin e fundit se liria për të marrë informacion «nuk mund të krijojë një detyrim 
ndaj një Shteti, në rrethana të tilla si ato të rastit aktual, detyrime pozitive për mbledhjen 
dhe shpërndarjen e informacionit me iniciativën e tij» (shih § 53 të gjykimit Guerra, 
përmendur më lart, shih gjithashtu Sîrbu dhe të tjerët k. Moldavisë, nr. 73562/01, 
73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 dhe 73973/01, §§ 17-19, 15 Qershor 2004). 
Në vitin 2005, Dhoma e Madhe ndoqi të njëjtën linjë arsyetimi në Roche (cituar më 
lart, § 172), duke theksuar se Gjykata kishte bërë më parë të njëjtën gjë në Eccleston k. 
Mbretërisë së Bashkuar ((vend.), nr. 42841/02, 18 Maj 2004) dhe Jones k. Mbretërisë së 
Bashkuar ((vend.), nr. 42639/04, 13 Shtator 2005).

129. Çështjet e përmendura në paragrafin e mësipërm janë të ngjashme lidhur me kërkesën 
e aplikantëve për akses në informacione që ishin relevante për jetën e tyre private. 
Ndërkohë që Gjykata, duke iu referuar rrethanave specifike të çështjeve të caktuara, 
deklaroi se e drejta e aksesit në informacione nuk parashikohej nga Neni 10, ajo gjeti se 
informacioni i kërkuar në lidhje me jetën private dhe/ose familjare të aplikantëve binte 
në fushëveprimin e Nenit 8 të Konventës (shih Gaskin, cituar më lart, § 37), ose bënte 
të aplikueshëm Nenin 8 (shih Leander, § 48, Guerra dhe të tjerët, § 57, dhe Roche, §§ 
155-56, të gjitha të cituara më lart).

130. Më vonë, në Dammann (cituar më lart, § 52), Gjykata u shpreh se mbledhja e 
informacionit ishte një hap thelbësor përgatitor për punën në gazetari dhe një pjesë e 
natyrshme e mbrojtur e lirisë së shtypit (shih gjithashtu Shapovalov, cituar më lart). Ky 
vlerësim, pa shumë diskutime, u zhvillua më tej në Sdruženi Jihočeské Matky (cituar 
më lart). Gjykata i referohej fillimisht parimeve të parashtruara në Leander, Guerra dhe 
Roche dhe vërejti se “është e vështirë të nxirret nga Konventa një e drejtë e përgjithshme 
për akses në të dhënat dhe dokumentet administrative (shih Loiseau k. Francës (vend.), 
nr. 46809/99, GjEDNj 2003-XII (ekstraktet)”. Pastaj, duke iu referuar Grupo Interpres 
SA (cituar më lart), vazhdoi të pohonte se refuzimi i autoritetit publik për të dhënë 
akses në dokumentet përkatëse administrative të cilat ishin në dispozicion, përbënte një 
ndërhyrje në të drejtën e kërkuesit për të marrë informacionin e garantuar me Nenin 10 
të Konventës. Ashtu si situata në rastin e Grupo Interpres SA, ankesa sipas Konventës në 
rastin e Dammann ka të bëjë me kryerjen e një detyre, të vendosur nga një ligji kombëtar, 
për të siguruar akses në dokumentet e kërkuara, në varësi të kushteve të caktuara. Duke 
u bindur se kufizimi i kundërshtuar nuk kishte qenë jo-proporcional me qëllimin legjitim 
të ndjekur, Gjykata, më pas, e shpalli kërkesën të papranueshme si qartazi të pabazuar.

131. Në vijim, në një sërë vendimesh pas atij të sipërpërmendur të Sdruženi Jihočeské Matky, 
Gjykata gjeti se kishte pasur ndërhyrje në një të drejtë të mbrojtur nga Neni 10 § 1 në 
rrethanat në të cilat kërkuesi konsiderohej se kishte pasur të drejtën për informim sipas 
ligjit të brendshëm, në veçanti duke u bazuar në një vendim gjyqësor të formës së prerë, 
e drejtë të cilën autoritetet nuk kishin arritur ta garantonin. Në gjetjen e një ndërhyrjeje, 
Gjykata gjithashtu kishte marrë parasysh konsideratën se aksesi në informacionin në 
fjalë ishte një element thelbësor i ushtrimit të së drejtës së kërkuesit për lirinë e shprehjes, 
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ose ishte pjesë e mbledhjes legjitime të informacionit me interes publik (shih Kenedi, 26 
Maj 2009, § 43, Youth Initiative for Human Rights, 25 Qershor 2013, § 24, Roşiianu, 24 
Qershor 2014, § 64, dhe Guseva, 14 Shkurt 2015, § 55, të gjitha të cituara më lart, dhe 
të gjitha që i referohen në këtë kontekst Társaság, të përshkruara në detaje më poshtë). 
Duke u përballur me rrethana të krahasueshme në Gillberg (gjykimi i 3 Prillit 2012, 
cituar më lart), Dhoma e Madhe miratoi një qasje të ngjashme (shih § 93 të atij gjykimi, 
cituar më lart), duke përsëritur parimin Leander se Neni 10 “normalisht e ndalon një 
Qeveri të pengojë një person të marrë një informacion që të tjerët dëshirojnë ose mund 
të jenë të gatshëm t’ia japin atij” (ibid., § 83). Në retrospektivë Gjykata vlerëson se kjo 
linjë e jurisprudencës nuk përbënte një largim, por më tepër një zgjerim të parimeve 
të Leander, duke iu referuar situatave ku, siç përshkruhet nga Qeveria ndërhyrëse, një 
pushtet shtetëror i kishte njohur të drejtën për të marrë informacione, por një tjetër 
pushtet e kishte frustruar kërkuesin, ose nuk kishte arritur të zbatonte këtë të drejtë.

132. Paralelisht me linjën e lartpërmendur të jurisprudencës, u paraqit edhe një qasje 
tjetër e lidhur ngushtë me të, domethënë ajo e përcaktuar në gjykimin e Társaság dhe 
Österreichische Vereinigung (respektivisht 14 Prill 2009 dhe 28 Nëntor 2013, të dy 
përmendur më lart). Këtu Gjykata njohu, në varësi të kushteve të caktuara- pavarësisht 
nga konsideratat e ligjeve të brendshme që prevalonin në Kenedi, Youth Initiative for 
Human Rights, Roşiianu dhe Guseva- ekzistencën e një të drejte të kufizuar për akses në 
informacione, si pjesë e lirive të përcaktuara në Nenin 10 të Konventës. Në Társaság, 
Gjykata theksoi rolin si vëzhguese shoqërore të “organizatës kërkuese” duke përdorur 
arsyetimin e konfirmuar në Kenedi, Youth Initiative for Human Rights, Roşiianu dhe 
Guseva, se organizata kërkuese ishte përfshirë në mbledhjen legjitime të informacionit 
mbi një çështje me rëndësi publike (një kërkesë nga një politikan për shqyrtimin e 
kushtetutshmërisë së legjislacionit penal lidhur me veprat penale të lidhura me drogën) 
dhe se autoritetet kishin ndërhyrë në fazën përgatitore të këtij procesi duke krijuar një 
pengesë administrative. Kështu, monopoli i informacionit i Gjykatës Kushtetuese ishte 
një formë censure. Për më tepër, duke pasur parasysh se qëllimi i organizatës kërkuese 
ishte që t’i jepte publikut informacionin e mbledhur nga ankimimi kushtetuese dhe 
në këtë mënyrë të kontribuonte në debatin publik lidhur me legjislacionin mbi veprat 
penale të lidhura me drogën, e drejta e saj për të dhënë informacion ishte dëmtuar në 
mënyrë të qartë (shih Társaság, §§ 26 deri 28). Konkluzione të ngjashme u arritën në 
Österreichische Vereinigung (shih § 36 të atij gjykimi).

133. Fakti që në jurisprudencën e saj Gjykata nuk ka artikuluar më parë marrëdhënien midis 
parimeve të Leander dhe zhvillimeve më të fundit të përshkruara më lart nuk do të thotë 
se ato janë kontradiktore ose jokonsistente. Thënia se “e drejta për të marrë informacion 
normalisht i ndalon një Qeverie të kufizojë një person nga marrja e informacionit që të 
tjerët dëshirojnë ose mund të jenë të gatshëm t’ia japin atij”, me sa duket, është e bazuar 
në atë që mund të konsiderohet një interpretim i mirëfilltë i Nenit 10. Kjo u përsërit 
edhe në vendimet e Dhomës Plenare dhe të Madhe në Guerra dhe të tjerët, Gaskin dhe 
Roche (dhe gjithashtu në Gillberg). Edhe pse, duke vlerësuar se Neni 10, në rrethana të 
tilla si ato në fjalë në Guerra dhe të tjerët, Gaskin dhe Roche, nuk i ka dhënë individit të 
drejtën e aksesit në informacionin në fjalë, ose nuk përfshin një detyrim të Qeverisë për 
të dhënë një informacion të tillë, Gjykata nuk e përjashtoi ekzistencën e një të drejte të 
tillë për individin ose detyrimin përkatës të Qeverisë në rrethana të tjera. Jurisprudenca 
e kohëve të fundit e lartpërmendur (duke përfshirë Gillberg) mund të shihet si ilustrim 
i rrethanave në të cilat Gjykata është e përgatitur të njohë një të drejtë individuale të 
aksesit në informacionet që disponohen nga Shteti. Për qëllime të shqyrtimit të çështjes 
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në fjalë, Gjykata e sheh të nevojshme të bëjë një vështrim më të gjerë mbi pyetjen se 
deri në çfarë mase e drejta e aksesit në informacione mund të nxirret nga Neni 10 i 
Konventës.
(iii)  Travaux préparatoires

134. Gjykata thekson që në fillim parashtrimet e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, 
mbështetur në Nenin 31 § 1 të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve 1969, që 
kuptimi i zakonshëm i gjuhës që përdoret nga Shtetet Kontraktuese duhet të jetë mjeti 
kryesor i interpretimin të Konventës (shih paragrafin 99 më lart). Sipas pikëpamjes së 
Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, objekt i qartë i Nenit 10 ishte vendosja e detyrimeve 
negative ndaj organeve të Shtetit për të mos ndërhyrë në të drejtën e komunikimit. Një 
detyrim pozitiv për Shtetin për të siguruar akses në informacione nuk garantohej nga 
formulimi i Nenit 10 § 1, fakt i cili u konfirmua nga travaux préparatoires, pasi e drejta 
për të “kërkuar” informacion ishte lënë qëllimisht jashtë tekstit përfundimtar të Nenit 
10.

135. Për sa i përket punës përgatitore për Nenin 10, Gjykata vëren se është e vërtetë që 
formulimi i draftit paraprak të Konventës, i përgatitur nga Komiteti i ekspertëve në 
mbledhjen e tij të parë më 2-8 Shkurt 1950, ishte identik me Nenin 19 të Deklaratës 
Universale dhe përmbante të drejtën për të kërkuar informacion. Megjithatë, në 
versionet e mëvonshme të tekstit, e drejta për të kërkuar informacion nuk u shfaq më 
(shih paragrafët 44-49 më lart). Nuk ka asnjë të dhënë për ndonjë diskutim që përfshin 
këtë ndryshim, apo ndonjë debat mbi elementët e veçantë që përbënin lirinë e shprehjes 
(krahaso dhe përball Young, James dhe Webster k. Mbretërisë së Bashkuar, 13 Gusht 
1981, §§ 51-52, Seri A nr. 44).

Prandaj, Gjykata nuk është e bindur se travaux préparatoires mund t’i atribuohet 
ndonjë konkluzion relevant lidhur me mundësinë e interpretimit të Nenit 10 § 1, duke 
përfshirë në këtë kontekst të drejtën e aksesit në informacione. Gjykata, gjithashtu nuk 
është e bindur se nuk ekzistojnë rrethana në të cilat një interpretim i tillë mund të gjejë 
përkrahje në kuptimin e zakonshëm të fjalëve “të pranojnë dhe shpërndajnë informacione 
dhe ide pa ndërhyrje nga një autoritet publik” ose në objektin dhe qëllimin e Nenit 10.

136. Përkundrazi, vlen të përmendet se historia e hartimit të Protokollit nr. 6 zbulon një 
mirëkuptim të përbashkët midis organeve dhe institucioneve të Këshillit të Evropës, 
lidhur me faktin që Neni 10, paragrafi 1 i Konventës, në formulimin e tij origjinal 
mund konsiderohet në mënyrë të arsyeshme se tashmë përfshin “lirinë për të kërkuar 
informacion”.

Në veçanti, në Opinionin e saj mbi projekt-Protokollin nr. 6, Gjykata vlerësoi se 
liria për të marrë informacion e garantuar me Nenin 10, nënkuptonte edhe lirinë për të 
kërkuar informacione, por jo sipas kuptimit të dhënë në Raportin shpjegues se autoritetet 
kanë detyrim për të dhënë informacion. Gjithashtu, Opinioni i Komisionit Evropian për 
të Drejtat e Njeriut për të njëjtin projekt-Protokoll theksoi se megjithëse Neni 10 nuk 
e përmend lirinë për të kërkuar informacion, nuk mund të përjashtohet fakti që një liri 
e tillë të përfshihej në mënyrë të nënkuptuar midis atyre lirive të mbrojtura nga Neni 
dhe se në rrethana të caktuara Neni 10 përfshinte të drejtën e aksesit në dokumente të 
cilat nuk ishin të aksesueshme normalisht. Për Komisionin, nevojitej t’i lihej mundësi 
zhvillimit të interpretimit gjyqësor të Nenit 10 (shih paragrafin 51 më lart).

137. Në të njëjtën mënyrë, për arsyet e paraqitura më poshtë, Gjykata konsideron se në disa 
lloje situatash dhe në kushte të veçanta mund të ketë argumente me peshë në favor të 
leximit brenda kësaj dispozite të një të drejte individuale të aksesit në informacione që 
disponohen nga Shteti dhe të një detyrimi të Shtetit për të siguruar një informacion të 
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tillë.
(a) (iv) E drejta e krahasuar dhe ndërkombëtare

138. Siç u tha tashmë (në paragrafin 123), Konventa nuk mund të interpretohet në vakum dhe 
duhet, në përputhje me kriterin e parashikuar në Nenin 31 § 3 (c) të Konventës së Vjenës 
(shih paragrafin 35 më lart), të interpretohet në harmoni me rregullat e tjera të së drejtës 
ndërkombëtare, pjesë e të cilës ajo është. Për më tepër, duke pasur parasysh karakterin 
e veçantë të Konventës, si një instrument për të drejtat e njeriut që përmban rregullime 
materiale të natyrës së të drejtës së brendshme, e cila imponon detyrime ndaj Shteteve 
vis-à-vis individëve, Gjykata mund të marrë në konsideratë edhe zhvillimet në sistemet 
ligjore të brendshme, të cilat tregojnë një qasje të njëtrajtshme ose të përbashkët, ose një 
konsensus në zhvillim ndërmjet Shteteve Kontraktuese në një fushë të caktuar (shih, në 
lidhje me këtë, Marckx k. Belgjikës, 13 Qershor 1979, § 41, Seria A nr. 31 dhe Stafford 
k. Mbretërisë së Bashkuar [ GC], nr. 46295/99, §§ 67-68, GjEDNj 2002-IV).

139. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se në shumicën dërrmuese të Shteteve Kontraktuese, në 
fakt në të tridhjetë e një shtete të anketuara me përjashtim të njërit, legjislacioni kombëtar 
njeh një të drejtë ligjore për akses në informacione dhe/ose dokumente zyrtare të mbajtura 
nga autoritetet publike, si një të drejtë të pavarur që synon forcimin e transparencës në 
sjelljen në përgjithësi ndaj çështjeve publike (shih paragrafin 64 më lart). Edhe pse ky 
qëllim është më i gjerë krahasuar me atë të zgjerimit të së drejtës për lirinë e shprehjes, 
Gjykata është e kënaqur që ekziston një konsensus i gjerë brenda Shteteve Anëtare të 
Këshillit të Evropës mbi nevojën për të njohur një të drejtë individuale të aksesit në 
informacione që disponohen nga Shteti, për t’i mundësuar kështu publikut të vëzhgojë 
dhe të formojë një mendim për çdo çështje me interes publik, duke përfshirë mënyrën e 
funksionimit të autoriteteve publike në një shoqëri demokratike.

140. Edhe në nivel ndërkombëtar del të ketë një shkallë të lartë konsensusi. Konkretisht, e 
drejta për të kërkuar informacion është shprehimisht e garantuar me Nenin 19 (dispozita 
që korrespondon me garancinë e lirisë së shprehjes në Nenin 10 të Konventës) të 
Konventës Ndërkombëtare të të Drejtave Civile dhe Politike të 1966, instrument i 
cili është ratifikuar nga të gjithë dyzet e shtatë Palë Kontraktuese në Konventë, duke 
përfshirë Hungarinë (dhe të gjitha, përveç Zvicrës dhe Mbretërisë së Bashkuar, kanë 
pranuar të drejtën e kërkesës individuale sipas Protokollit të saj fakultativ). E njëjta e 
drejtë është e përcaktuar në Nenin 19 të Deklaratës Universale të OKB-së.

141. Në lidhje me këtë, është me rëndësi të theksohet se ekzistenca e një të drejte për akses 
në informacione është konfirmuar nga në një numër i caktuar rastesh nga Komiteti i 
Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut (UNHRC). Komiteti ka theksuar 
rëndësinë e aksesit në informacione në një proces demokratik dhe lidhjen midis aksesit 
të autorit dhe mundësisë së tij për të shpërndarë informacione dhe mendime për çështje 
me interes publik për qytetarët. Vlerësohet se liria e mendimit dhe shprehjes përfshin 
mbrojtjen e së drejtës për akses në informacione që janë në dispozicion të Shtetit. Në një 
rast, u vu në dukje se, ndërsa e drejta për të kërkuar informacion mund të ushtrohet pa 
qenë nevoja që të provohet interesi i drejtpërdrejtë apo përfshirja personale, funksionet 
e shoqatës së kërkuesit, si një vëzhgues i veçantë dhe natyra e veçantë e informacionit të 
kërkuar përligjte përfundimin se kërkuesi ishte prekur në mënyrë direkte nga refuzimi 
në fjalë (shih paragrafët 39-41 më lart).

142. Gjykata më tej thekson se sipas pikëpamjes së Raportuesit Special të OKB-së për lirinë 
e mendimit dhe lirinë e shprehjes, e drejta për të kërkuar dhe për të marrë informacion 
është një element thelbësor i së drejtës së lirisë të shprehjes, e cila përfshin të drejtën 
e përgjithshme që publiku të ketë akses në informacione me interes publik, të drejtën 
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e individëve për të kërkuar informacion në lidhje me veten, informacion i cili mund 
të ndikojë në të drejtat e tyre individuale, si dhe të drejtën e mediave për akses në 
informacione (shih paragrafin 42 më lart).

143. Padyshim që konkluzionet e mësipërme u miratuan në lidhje me Nenin 19 të Konventës, 
formulimi i të cilit është i ndryshëm nga ai i Nenit 10 të Konventës. Megjithatë, për 
Gjykatën, rëndësia e tyre në rastin aktual rrjedh nga konstatimet se e drejta e aksesit në 
të dhënat dhe dokumentet me interes publik ka qenë e pandarë me lirinë e shprehjes. Për 
organizmat e OKB-së, e drejta e vëzhguesve publikë që të kenë akses në informacione 
që disponohen nga Shteti për të përmbushur detyrimet e tyre si vëzhgues publikë, 
domethënë për të dhënë informacion dhe mendime, rridhte nga e drejta e publikut për 
të marrë informacion mbi çështje shqetësuese publike (shih paragrafët 39-42 më lart).

144. Për më tepër, Neni 42 i Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian si dhe 
Rregullorja (KE) nr. 1049/2001 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 30 Majit 2001 u 
garantojnë qytetarëve të drejtën e aksesit në dokumente që disponohen nga Institucionet 
e BE-së, duke iu nënshtruar përjashtimeve të përcaktuara në Nenin 4 të Rregullores 
(shih paragrafët 55-56 më lart).

145. E drejta e aksesit në dokumente publike është e njohur për më tepër edhe nga Komiteti 
i Ministrave të Këshillit të Evropës në Rekomandimin Rec. (2002) 2 për aksesin në 
dokumentet zyrtare, i cili parashikon se Shtetet Anëtare duhet, me disa përjashtime, të 
garantojnë të drejtën që kushdo të kenë akses, sipas kërkesës, në dokumentet zyrtare që 
disponohen nga autoritetet publike (shih paragrafin 52 më lart). Për më tepër, miratimi 
i Konventës së Këshillit të Evropës për Aksesin në Dokumentet Zyrtare, megjithëse 
deri më sot është ratifikuar nga vetëm shtatë shtetet anëtare, nënkupton një evolucion të 
vazhdueshëm drejt njohjes së detyrimit të Shtetit për të siguruar akses në informacione 
publike (për shembuj të tjerë ku Gjykata më parë ka marrë parasysh instrumentet 
ndërkombëtare që nuk janë ratifikuar nga të gjithë ose shumica e Shteteve Palë në 
Konventë, shih Glass k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 61827/00, § 75, GjEDNj 2004-II, 
dhe Öneryıldız k. Turqisë [GC], nr. 48939/99, § 59, GjEDNj 2004-XII; ose që nuk ishin 
të detyrueshme në kohën materiale përkatëse, shih Christine Goodwin k. Mbretërisë 
së Bashkuar [GC], nr. 28957/95, GjEDNj 2002-VI; Vilho Eskelinen dhe të tjerët k. 
Finlandës [GC], nr. 63235/00, GjEDNj 2007-II dhe Marckx, cituar më lart, §§ 20 dhe 
41). Kështu, edhe nëse rasti aktual nuk ngre një çështje të mirfilltë të së drejtës së aksesit 
në informacione, Konventa e mësipërme, sipas mendimit të Gjykatës, tregon një prirje 
të caktuar drejt një standardi evropian, i cili duhet të shihet si konsideratë relevante.

146. Gjithashtu, është e udhës që shqyrtimi i Gjykatës të ketë parasysh zhvillimet në lidhje 
me njohjen e një të drejte për akses në informacione në sistemet e tjera rajonale të 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Më i rëndësishëm është interpretimi i Gjykatës Ndër-
Amerikane të të Drejtave të Njeriut lidhur me Nenin 13 të Konventës Amerikane për 
të Drejtat e Njeriut, sikurse është përcaktuar në rastin e Claude Reyes et al. k. Kilit, në 
të cilin shprehimisht garantohet e drejta për të kërkuar dhe për të marrë informacion. 
Gjykata Ndër-Amerikane vlerësoi se e drejta për lirinë e mendimit dhe të shprehjes 
përfshinte mbrojtjen e së drejtës për akses në informacione që disponohen nga Shteti 
(shih paragrafin 61 më lart).

147. Gjithashtu, mund të përmendet edhe Deklarata e Parimeve të Lirisë së Shprehjes në 
Afrikë, miratuar nga Komisioni Afrikan për të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve në vitin 
2002. Ndërsa Neni 9 i Kartës Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve nuk referon 
të drejtën për të kërkuar informacion, Deklarata e Parimeve shprehimisht thekson që 
“liria e shprehjes dhe informimit, duke përfshirë të drejtën për të kërkuar, marrë dhe 
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dhënë informacione dhe ide ... është një e drejtë themelore dhe e patjetërsueshme e 
njeriut” (shih paragrafin 63 lart).

148. Kështu, sikurse qartësohet situata edhe nga këto konsiderata, që nga miratimi i 
Konventës, ligjet e brendshme të shumicës dërrmuese të Shteteve Anëtare të Këshillit të 
Evropës, së bashku me instrumentet relevante ndërkombëtare, në fakt kanë evoluar deri 
në pikën që ekziston një konsensus i gjerë, në Evropë (dhe më gjerë) mbi nevojën për 
të njohur një të drejtë individuale për akses në informacione që disponohen nga Shteti, 
në mënyrë që të ndihmohet publiku në formimin e një opinioni mbi çështjet me interes 
të përgjithshëm.

(v)  Qasja e Gjykatës lidhur me aplikimin e Nenit 10
149. Pavarësisht rrethanave të mësipërme, Gjykata nuk vlerëson se e ka të ndaluar të 

interpretojë Nenin 10 § 1 të Konventës, në mënyrën që ai përfshin të drejtën e aksesit 
në informacione.

150. Gjykata është e vetëdijshme për rëndësinë e sigurisë juridike në të drejtën ndërkombëtare 
dhe të argumentit se Shtetet nuk mund të pritet të zbatojnë një detyrim ndërkombëtar 
për të cilin nuk kanë rënë dakord që në fillim. Ajo vlerëson se është në interes të sigurisë 
juridike, parashikueshmërisë dhe barazisë përpara ligjit që të mos largohet pa arsye, 
nga precedentët e parashtruar në rastet e mëparshme (shih Mamatkulov dhe Askarov, 
cituar më lart, § 121 dhe Chapman k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 27238/95, § 
70, GjEDNj 2001-I). Meqë Konventa është para së gjithash një sistem për mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut, duhet të merren parasysh edhe kushtet e ndryshueshme në Shtetet 
Kontraktuese dhe Gjykata duhet të përgjigjet, për shembull, për çdo konvergjencë në 
zhvillim në lidhje me standardet që duhen arritur (shih Biao k. Danimarkës [GC], nr. 
38590/10, § 131, 24 Maj 2016).

151. Nga studimi i praktikës të institucioneve të Konventës, sikurse është përshkruar në 
paragrafët 127-132 më lart, del se ka pasur një evolucion të ndjeshëm në favor të 
njohjes, në kushte të caktuara, të një të drejte për lirinë e informimit si një element i 
pandarë i lirisë për të marrë dhe për të dhënë informacionin e përcaktuar në Nenin 10 
të Konventës.

152. Gjykata vëren në vijim se ky zhvillim pasqyrohet edhe në qëndrimin e organizatave 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, duke e lidhur të drejtën e vëzhguesve për akses në 
informacione me të drejtën e tyre për të dhënë informacion dhe me të drejtën e publikut 
të gjerë për të marrë informacion dhe ide (shih paragrafët 39 42 dhe 143 më lart).

153. Për më tepër, rëndësi më të madhe ka fakti që, sipas informacionit në dispozicion të 
Gjykatës, gati të gjithë tridhjetë e një shtetet anëtare të Këshillit të Evropës e kanë 
miratuar legjislacionin për lirinë e informimit. Një tregues i mëtejshëm i mirëkuptimit të 
përbashkët në këtë kontekst është ekzistenca e Konventës mbi Aksesin në Dokumentet 
Zyrtare.

154. Në dritën e këtyre zhvillimeve dhe në përgjigje të konvergjencës në zhvillim lidhur me 
standardet e mbrojtjes së të drejtave të njeriut që duhet të arrihen, Gjykata vlerëson se 
është i përshtatshëm një sqarim i parimeve të Leander në rrethana të tilla si ato në rastin 
aktual.

155. Objekti dhe qëllimi i Konventës, si një instrument për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 
kërkon që dispozitat e saj duhet të interpretohen dhe zbatohen në një mënyrë që i bën 
të drejtat e saj praktike dhe efektive dhe jo teorike e iluzore (shih Soering, cituar më 
sipër , § 87). Siç ilustrohet qartë nga jurisprudenca e kohëve të fundit e Gjykatës dhe 
vendimet e organeve të tjera të të drejtave të njeriut, të vendosësh se e drejta e aksesit 
në informacione në asnjë rrethanë nuk bie në fushëveprimin e Nenit 10 të Konventës, 
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do të çonte në situata ku liria për të “marrë dhe dhënë” informacion do të dëmtohej 
në një mënyrë dhe shkallë të tillë që të godiste vetë thelbin e lirisë së shprehjes. Për 
Gjykatën, në rrethanat ku aksesi në informacion është i rëndësishëm për ushtrimin e së 
drejtës të kërkuesit për të marrë dhe dhënë informacion, mohimi i tij mund të përbëjë 
një ndërhyrje në atë të drejtë. Parimi i sigurimit të të drejtave të Konventës në mënyrë 
praktike dhe efektive kërkon që një aplikant që ndodhet në një situatë të tillë të mund të 
mbështetet në mbrojtjen që ofron Neni 10 i Konventës.

156. Shkurtimisht, ka ardhur koha për të sqaruar parimet klasike. Gjykata vazhdon të vlerësojë 
se “e drejta për lirinë e marrjes së informacionit i ndalon normalisht një Qeverie të 
kufizojë një person nga marrja e informacionit që të tjerët dëshirojnë ose mund të 
jenë të gatshëm t’ia japin atij.” Për më tepër, “e drejta për të marrë informacion nuk 
mund të interpretohet duke imponuar detyrime pozitive ndaj Shtetit për mbledhjen dhe 
shpërndarjen e informacionit me iniciativën e tij”. Gjykata vlerëson më tej se Neni 10 
nuk i jep individit të drejtën e aksesit në informacione që disponohen nga një autoritet 
publik dhe as nuk detyron Qeverinë t’ia japë këtë informacion individit. Megjithatë, 
siç shihet nga analiza e mësipërme, një e drejtë ose detyrim i tillë mund të lindë, së 
pari, kur zbulimi i informacionit është vendosur nga një urdhër gjyqësor, i cili është 
bërë i ekzekutueshëm (që nuk është ky rasti aktual); së dyti, në rrethanat kur aksesi 
në informacion është mjet ndihmës për ushtrimin e së drejtës individuale të lirisë së 
shprehjes, në veçanti të “lirisë për të marrë dhe dhënë informacion”, si dhe kur mohimi 
i së drejtës përbën një ndërhyrje në atë të drejtë.
(vi) Kriteret prag për të drejtën e aksesit në informacionin që disponon Shteti

157. Nëse dhe në çfarë mase mohimi i aksesit në informacion përbën një ndërhyrje në të 
drejtat e kërkuesit për lirinë e shprehjes, duhet të vlerësohet në çdo rast individual dhe në 
dritën e rrethanave të tij të veçanta. Për të përcaktuar më tej fushëveprimin e një të drejte 
të tillë, Gjykata vlerëson se jurisprudenca e fundit e përmendur më lart (shih paragrafët 
131-32 më lart) ofron ilustrime të vlefshme të kritereve relevante.
(α)  Qëllimi i kërkesës për informacion

158. Së pari, lidhur me qëllimin e personit për të kërkuar akses në informacionin që disponohet 
nga një autoritet publik ekziston një parakusht, sipas të cilit kërkesa duhet të ketë për 
qëllim të mundësojë ushtrimin e lirisë së kërkuesit për të “marrë dhe dhënë informacione 
dhe ide” për të tjerët. Prandaj, Gjykata ka theksuar se mbledhja e informacionit ishte një 
hap përkatës përgatitor në veprimtarinë gazetareske, ose në aktivitete të tjera që krijonin 
një forum ose përbënin element thelbësor të debatit publik (shih, mutatis mutandis, 
Társaság, cituar më lart, §§ 27-28, dhe Österreichische Vereinigung, cituar më lart, § 
36).

159. Në këtë kontekst, mund të përsëritet se mbi fushën e lirisë së shtypit Gjykata është 
shprehur: “për shkak të ‘detyrave dhe përgjegjësive’ të qenësishme në ushtrimin e 
lirisë së shprehjes, mbrojtja e ofruar për gazetarët nga Neni 10, në lidhje me raportimin 
për çështjet e interesit të përgjithshëm është subjekt i proviso që ata po veprojnë në 
mirëbesim me qëllim që të sigurojnë informacione të sakta dhe të besueshme në 
përputhje me etikën e gazetarisë” (shih Goodwin k. Mbretërisë së Bashkuar, 27 Mars 
1996 , § 39, Raportet 1996-II, Fressoz dhe Roire k. Francës [GC], nr. 29183/95, § 54, 
GjEDNj 1999-I; dhe Bladet Tromsø dhe Stensaas k. Norvegjisë [GC], nr. 2980 / 93, 
§ 65, GjEDNj 1999-III). Të njëjtat konsiderata do të vlejnë për një OJQ që kryen një 
funksion vëzhguesi shoqëror (shih më shumë për këtë aspekt më poshtë).

Prandaj, për të hyrë në lojë Neni 10, duhet të pohohet nëse informacioni i kërkuar 
është në të vërtetë i nevojshëm për ushtrimin e lirisë së shprehjes (shih Roşiianu, 
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përmendur më lart, § 63). Për Gjykatën, marrja e informacionit do të konsiderohej e 
nevojshme nëse ndalimi do të pengonte ose cenonte ushtrimin e së drejtës së tij për 
lirinë e shprehjes (shih Társaság, cituar më lart, § 28), duke përfshirë lirinë “për të 
marrë dhe për të dhënë informacion dhe ide”, në një mënyrë që përputhet me “detyra 
dhe përgjegjësi” të tilla që dalin nga paragrafi 2 i Nenit 10.
(β)  Natyra e informacionit të kërkuar

160. Gjykata ka gjetur më parë se mohimi i aksesit në informacion përbënte një ndërhyrje 
në të drejtën e kërkuesve për të marrë dhe dhënë informacion në situata kur të dhënat 
e kërkuara ishin “informata faktike në lidhje me përdorimin e masave të mbikëqyrjes 
elektronike” (shih Youth Initiative for Human Rights, cituar më lart, § 24), “informacion 
mbi një ankesë kushtetuese” dhe “për një çështje me rëndësi publike” (shih Társaság, 
cituar më lart, §§ 37-38), “burime të dokumentuara origjinale për kryerjen e hulumtime 
historike të ligjshme” (shih Kennedy, cituar më lart, § 43), dhe vendime në lidhje me 
komisionet e transaksioneve të pronave të paluajtshme (shih Österreichische Vereinigung, 
cituar më lart, § 42), duke i kushtuar rëndësi të madhe pranisë së kategorive të caktuara 
të informacioneve që konsiderohen të jenë në interes të publikut.

161. Duke mbajtur këtë qasje, Gjykata vlerëson se informacioni, të dhënat ose dokumentet 
për të cilat kërkohet akses duhet në përgjithësi të përmbushin një test të interesit publik, 
me qëllim që të thërrasin nevojën për përhapje informacioni sipas Konventës. Një nevojë 
e tillë mund të ekzistojë kur, ndër të tjera, përhapja siguron transparencë për mënyrën 
e kryerjes së detyrave publike dhe në çështjet me interes për shoqërinë në tërësi dhe në 
këtë mënyrë lejon pjesëmarrjen e publikut në një shkallë të gjerë në qeverisje.

162. Gjykata ka theksuar se përkufizimi i asaj që mund të përbëjë një çështje me interes 
publik do të varet nga rrethanat e secilit rast. Interesi publik ka të bëjë me çështje që 
prekin publikun deri në atë masë, sa mund të ketë një interes legjitim mbi to, çështje të 
cilat tërheqin vëmendjen e tij, ose që kanë lidhje me të në një shkallë të konsiderueshme, 
veçanërisht lidhur me faktin që ndikojnë në mirëqenien e qytetarëve ose jetës së tyre 
në komunitetit. Gjithashtu, të tilla konsiderohen edhe çështje që janë në gjendje 
të krijojnë kundërshtime të konsiderueshme, të cilat kanë të bëjnë me një çështje të 
rëndësishme sociale, ose çështje që përfshijnë një problem mbi të cilin publiku do të 
kishte interes të informohej. Interesi publik nuk mund të reduktohet vetëm në etjen e 
publikut për informacion mbi jetën private të të tjerëve, ose në dëshirën e audiencës për 
sensacionalizëm, apo edhe voyeurism. Në mënyrë që të konstatohet nëse një publikim 
lidhet me një çështje me rëndësi të përgjithshme, është e nevojshme të vlerësohet 
publikimi në tërësi, duke pasur parasysh kontekstin në të cilin ai shfaqet (shih Couderc 
dhe Hachette Filipacchi Associés k. Francës [GC], nr. 40454/07, §§ 97-103, GjEDNj 
2015 (ekstrakte), me referenca të mëtejshme).

163. Në lidhje me këtë, është me rëndësi pozita e privilegjuar që i është dhënë nga jurisprudenca 
e Gjykatës, fjalimeve politike dhe debateve mbi çështje me interes publik. Arsyetimi për 
lejimin e një fushëveprimi të vogël sipas Nenit 10 § 2 të Konventës për kufizimet mbi 
fjalime të tilla (shih Lingens k. Austrisë, 8 Korrik 1986, §§ 38 dhe 41, Seria A nr. 103 dhe 
Sürek k. Turqisë (nr.1) [GC], nr. 26682/95, § 61, GjEDNj 1999-IV), po ashtu, vepron në 
favor të dhënies së një të drejte aksesi sipas Nenit 10 § 1, lidhur me një informacion të 
tillë të mbajtur nga autoritetet publike.
(γ)  Roli i kërkuesit

164. Pasojë logjike e dy kritereve të parashtruara më sipër- njëri lidhur me qëllimin e kërkesës 
për informacion dhe tjetri lidhur me natyrën e informacionit të kërkuar- është se merr 
rëndësi të veçantë roli specifik i kërkuesit të informacionit në “marrjen dhe dhënien” e 
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tij për publikun. Prandaj, për të vlerësuar nëse Shteti i paditur ka ndërhyrë në të drejtat 
e kërkuesve të garantuara nga Neni 10, duke mohuar aksesin në dokumente të caktuara, 
Gjykata edhe më parë ka vlerësuar rolin e veçantë të kërkuesit si gazetar (shih Roşiu, 
më lart, § 61), ose si një vëzhgues shoqëror, ose organizatë joqeveritare, aktivitetet e të 
cilës kanë të bëjnë me çështje me interes publik (shih Társaság, § 36, Österreichische 
Vereinigung, § 35; Youth Initiative for Human Rights, § 20, dhe Guseva, § 41, të gjitha 
të cituara më lart).

165. Ndërsa Neni 10 garanton lirinë e shprehjes për “të gjithë”, ka qenë jurisprudenca e 
Gjykatës ajo që ka njohur rolin esencial të shtypit në një shoqëri demokratike (shih De 
Haes dhe Gijsels k. Belgjikës, 24 Shkurt 1997, § 37, Raportet 1997-I) dhe pozitën e 
veçantë të gazetarëve në këtë kontekst. Ajo ka vlerësuar se masat mbrojtëse që ofrohen 
për shtypin janë të një rëndësie të veçantë (shih Goodwin, cituar më lart, § 39 dhe 
Observer and Guardian k. Mbretërisë së Bashkuar, 26 Nëntor 1991, § 59, Seria A, 
nr. 216). Roli jetësor i mediave në lehtësimin dhe nxitjen e së drejtës të publikut për 
të marrë dhe dhënë informacione dhe ide është pranuar në mënyrë të përsëritur nga 
Gjykata, si më poshtë:

“Detyra e shtypit është të japë - në një mënyrë që të jetë në përputhje me detyrimet 
dhe përgjegjësitë e saj - informacion dhe ide për të gjitha çështjet me interes publik. Jo 
vetëm ajo ka detyrën e dhënies së informacionit dhe ideve të tilla: por publiku gjithashtu 
ka të drejtë t’i marrë ato informacione. Në të kundërt, shtypi nuk do të ishte në gjendje 
të luante rolin e tij jetik të ‘vëzhguesit publik’ (shih Bladet Tromsø dhe Stensaas k. 
Norvegjisë [GC], nr. 21980/93, §§ 59 dhe 62, GjEDNj 1999-III).”

166. Gjykata, gjithashtu ka pranuar se funksioni i krijimit të platformave të ndryshme për 
debat publik nuk është i kufizuar vetëm në shtyp, por gjithashtu mund të ushtrohet, ndër 
të tjera, nga organizatat joqeveritare, aktivitetet e të cilave përbëjnë element thelbësor 
të debatit publik. Gjykata ka pranuar se kur një OJQ tërheq vëmendjen për çështje me 
interes publik, ajo po ushtron një rol mbikëqyrës publik, rol me rëndësi të ngjashme 
me atë të shtypit (shih Animal Defenders International k. Mbretërisë së Bashkuar 
[GC], nr. 48876/08, § 103, GjEDNj 2013 (ekstraktet)) dhe mund të karakterizohet si 
një “mbikëqyrës” social që garanton mbrojtje të ngjashme sipas Konventës, si mbrojtja 
që i garantohet shtypit (ibid., Társaság, cituar më lart, § 27 dhe Youth Initiative for 
Human Rights, cituar më lart, § 20). Ajo ka pranuar se shoqëria civile jep një kontribut 
të rëndësishëm në diskutimin e çështjeve publike (shih, për shembull, Steel dhe Morris 
k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 68416/01, § 89, GjEDNj 2005-II dhe Társaság, § 38, 
cituar më lart).

167. Mënyra se si mbikëqyrësit publik kryejnë aktivitetet e tyre mund të ketë një ndikim 
të rëndësishëm në funksionimin e duhur të një shoqërie demokratike. Është në interes 
të shoqërisë demokratike që t’i mundësojë shtypit ushtrimin e rolit të saj jetik të 
“mbikëqyrësit publik” në dhënien e informacionit mbi çështjet me interes publik (shih 
Bladet Tromsø dhe Stensaas, cituar më lart, § 59), njëlloj duhet t’i mundësohet OJQ-ve 
që të bëjnë të njëjtën gjë. Duke qenë se informacioni i saktë është një mjet i veprimtarisë 
së tyre, për personat dhe organizatat që ushtrojnë funksione mbikëqyrëse do të lindë 
shpesh nevoja që për të kryer rolin e tyre të raportimit për çështje me interes publik 
duhet të kenë akses në informacione. Vështirësitë e krijuara për të penguar aksesin në 
informacion mund të sjellin për personat që punojnë në media apo fusha të ngjashme 
pengesa për të ushtruar rolin e tyre si “mbikëqyrës publik” në mënyrë efektive dhe 
mund të ndikohet negativisht mundësia e tyre për të siguruar informacion të saktë dhe të 
besueshëm (shih Társaság, cituar më lart, § 38).
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168. Prandaj, Gjykata vlerëson se një konsideratë e rëndësishme është nëse personi që kërkon 
akses në informacionin në fjalë e bën këtë me qëllim informimin e publikut në cilësinë 
e një “mbikëqyrësi” publik. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se e drejta e aksesit në 
informacione duhet të zbatohet vetëm për OJQ-të dhe shtypin. Ajo përsërit se një nivel 
i lartë mbrojtje aplikohet gjithashtu edhe për hulumtuesit akademikë (shih Başkaya dhe 
Okçuoğlu k. Turqisë [GC], nr. 23536/94 dhe 24408/94, §§ 61-67, GjEDNj 1999-IV; 
Kenedi, cituar më lart, § 42, dhe Gillberg, cituar më lart, § 93) dhe autorët për çështje 
të interesit publik (shih Chauvy dhe të tjerët k. Francës, nr. 64995/01, § 68, GjEDNj 
2004-VI, dhe Lindon, Otchakovsky-Laurens dhe July k. Francës [GC], nr. 21279/02 
dhe 36448/02, § 48, GjEDNj 2007-IV). Gjykata, gjithashtu do të theksojë se duke 
pasur parasysh rolin e rëndësishëm që luan interneti në rritjen e aksesit të publikut në 
lajme dhe lehtësimin e shpërndarjes së informacionit (shih Delfi AS k. Estonisë [GC], 
nr. 64569/09, § 133, GjEDNj 2015), funksioni i blogerëve dhe përdoruesve të njohur 
të mediave sociale mund të asimilohet nga ai i “mbikëqyrësve publikë” për sa i përket 
mbrojtjes së ofruar nga Neni 10.
(δ)  Informacioni i gatshëm dhe i disponueshëm

169. Për të arritur në përfundimin se refuzimi i aksesit ishte në kundërshtim me Nenin 10, 
Gjykata më parë i ishte referuar faktit se informacioni i kërkuar ishte “i gatshëm dhe i 
disponueshëm” dhe nuk kërkonte mbledhjen e asnjë të dhëne nga Qeveria ( shih Társaság, 
cituar më lart, § 36 dhe, a contrario, Weber k. Gjermanisë (vend.), nr. 70287/11, § 26, 6 
Janar 2015). Nga ana tjetër, Gjykata nuk pranoi mbrojtjen e një autoriteti të brendshëm, 
e cila mbështetej në vështirësitë e hasura për mbledhjen e informacionit dhe kjo u përdor 
si bazë për refuzimin për të siguruar dokumentin e kërkuesit, ku një vështirësi e tillë u 
krijua nga praktika e vetë autoritetit (shih Österreichische Vereinigung, cituar më lart, 
§ 46).

170. Në dritën e jurisprudencës së lartpërmendur dhe duke pasur parasysh edhe formulimin 
e Nenit 10 § 1 (veçanërisht, fjalët “pa ndërhyrje nga autoritetet publike”), Gjykata është 
e mendimit se fakti që informacioni i kërkuar është i gatshëm dhe i disponueshëm duhet 
të përbëjë një kriter të rëndësishëm në vlerësimin e përgjithshëm nëse refuzimi për të 
siguruar informacionin mund të konsiderohet si një “ndërhyrje” në lirinë për të “marrë 
dhe dhënë informacionin” e mbrojtur nga kjo dispozitë.
(vii)  Aplikimi i këtyre kritereve në çështjen konkrete

171. Organizata kërkuese argumentoi se në bazë të Nenit 10 gëzonte të drejtën të kishte 
akses në informacionin e kërkuar, meqë qëllimi i kërkesës ishte të kryente një hulumtim 
në mbështetje të propozimeve për reformën e skemës së mbrojtësve publikë dhe të 
informonte publikun për një çështje me interes të përgjithshëm (shih paragrafin 95 më 
lart), por Qeveria pohoi se qëllimi i hulumtimit ishte të diskreditonte sistemin ekzistues 
të mbrojtësve publikë (shih paragrafin 85 më lart).

172. Gjykata është e kënaqur që OJQ-ja kërkuese donte të ushtronte të drejtën për të dhënë 
informacion mbi një çështje me interes publik dhe për këtë qëllim kërkoi akses në 
informacione.

173. Gjykata, gjithashtu thekson pretendimin e Qeverisë se informacioni i kërkuar, 
veçanërisht emrat e avokatëve të caktuar si mbrojtës publik, nuk ishte aspak i nevojshëm 
për nxjerrjen e konkluzioneve dhe publikimin e gjetjeve mbi efikasitetin e sistemit 
me mbrojtës publikë. Rrjedhimisht, sipas pikëpamjes së tyre, mosdhënia e këtyre të 
dhënave personale nuk pengonte pjesëmarrjen e OJQ-së kërkuese në një debat publik 
(shih paragrafin 77 më lart). Ajo, gjithashtu kundërshtoi dobinë e informacionit nominal, 
duke argumentuar se ekstraktet e përpunuara në mënyrë anonime nga dosjet në fjalë do 
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të kishin përmbushur nevojat e OJQ-së kërkuese (shih paragrafin 84 më lart).
174. OJQ-ja kërkuese parashtroi se emrat e mbrojtësve publikë dhe numri i emërimeve 

për secilin ishin informacione që kërkoheshin për të hetuar dhe përcaktuar ndonjë 
mosfunksionim në sistem (shih paragrafin 96 më lart). OJQ-ja kërkuese, gjithashtu 
argumentoi se aspekti kryesor i publikimit të saj mbi efikasitetin e sistemit publik 
mbrojtës ishte shpërndarja jo e njëtrajtshme e supozuar e emërimeve.

175. Sipas mendimit të Gjykatës, informacioni i kërkuar nga OJQ-ja kërkuese për 
departamentet e policisë ishte, padyshim, brenda fushës së veprimtarisë së saj. Për të 
qenë në gjendje të mbështeste argumentet e tij, kërkuesi pretendonte të grumbullonte 
informacionin nominal për avokatët, me qëllim që të demonstronte ndonjë model që 
përsëritej gjatë emërimeve. Nëse OJQ-ja kërkuese do ta kufizonte hulumtimin e saj 
vetëm ndaj informacioneve që ishin anonime, siç sugjerohet nga Qeveria, me gjasë nuk 
do të ishte në gjendje të prodhonte rezultate të verifikueshme në mbështetje të kritikave 
të saj ndaj skemës ekzistuese. Për më tepër, për sa i përket tërësisë apo rëndësisë 
statistikore të informacionit në mosmarrëveshje, Gjykata vëren se qëllimi i kërkesës mbi 
të dhënat ishte që të mbulonte të gjithë vendin, duke përfshirë të gjitha Departamentet 
e Policisë së Qarkut. Refuzimi i dy departamenteve për të ofruar informacion përbënte 
një pengesë për prodhimin dhe publikimin e një studimi të plotë. Kështu, në mënyrë 
të arsyeshme mund të konkludohet se pa informacionin në fjalë, kërkuesi nuk ishte në 
gjendje të kontribuonte në një debat publik, i cili bazohej në informacione të sakta dhe të 
besueshme. Prandaj, informacioni ishte “i domosdoshëm” brenda kuptimit të përmendur 
në paragrafin 159 më lart, për ushtrimin e të drejtës së kërkuesit për lirinë e shprehjes.

176. Për sa i përket natyrës së informacionit, Gjykata vëren se autoritetet e brendshme nuk 
kanë bërë asnjë vlerësim mbi natyrën potenciale të interesit publik të informacionit të 
kërkuar dhe janë mjaftuar vetëm me statusin e mbrojtësve publikë nga perspektiva e 
Aktit të të Dhënave. Kjo e fundit lejonte përjashtime shumë të kufizuara mbi rregullën 
e përgjithshme të mos zbulimit të të dhënave personale. Pasi autoritetet vendase kishin 
vendosur që mbrojtësit publikë nuk binin në kategorinë e “personave të tjerë që kryenin 
detyra publike”, i cili ishte përjashtimi i vetëm në rastin aktual, ata e kishin të ndaluar të 
shqyrtonin natyrën e mundshme të interesit publik të informacionit.

177. Gjykata vëren se kjo qasje privonte në çdo rrethanë, arsyetimet e interesit publik të 
bëra nga OJQ-ja kërkuese. Megjithatë, sipas pikëpamjes së Gjykatës, informacioni mbi 
emërimin e mbrojtësve publikë ka pasur natyrë shumë të rëndësishme të interesit publik, 
pavarësisht nëse mbrojtësit publikë mund të cilësohen si “persona të tjerë që kryejnë 
detyra publike” sipas ligjit kombëtar përkatës.

178. Për sa i përket rolit të OJQ-së kërkuese, pranohet nga të dyja palët se rasti aktual ka 
të bëjë me një organizatë të konsoliduar në drejtim të interesit publik që ajo ushtron, 
e angazhuar për shpërndarjen e informacionit mbi çështjet e të drejtave të njeriut dhe 
sundimin e ligjit. Qëndrimi i saj profesional lidhur me çështjet me të cilat merret, si dhe 
shtrirja e saj në publikun e gjerë nuk është vënë në dyshim. Gjykata nuk sheh ndonjë 
arsye për të dyshuar në faktin se sondazhi në fjalë përmbante informacione të llojit që 
OJQ-ja kërkuese kishte marrë përsipër t’i shpërndante publikut dhe ky i fundit kishte të 
drejtë t’i merret ato. Gjykata është gjithashtu e bindur se ishte e nevojshme që kërkuesi 
të kishte akses në informacionin e kërkuar për të përmbushur këtë detyrë.

179. Së fundmi, Gjykata vëren se informacioni ishte i gatshëm dhe i disponueshëm; dhe 
përpara Gjykatës nuk është pretenduar se dhënia e tij do të ishte barrë veçanërisht e 
rëndë për autoritetet (krahaso dhe përball me Weber, cituar më lart).
(viii)  Konkluzione
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180. Në përgjithësi, informacioni i kërkuar departamenteve përkatëse të policisë nga OJQ-ja 
kërkuese ishte i domosdoshëm për përfundimin e studimit mbi funksionimin e skemës së 
mbrojtësve publikë që po zhvillohet nga ajo, në cilësinë e një organizate joqeveritare për 
të drejtat e njeriut, në mënyrë që të kontribuonte në diskutimin për një çështje me interes 
të dukshëm publik. Duke mohuar aksesin në informacionin e kërkuar, informacion i cili 
ishte i gatshëm dhe i disponueshëm, autoritetet vendase e dëmtuan OJQ-në kërkuese 
në ushtrimin e lirisë së saj për të marrë dhe për të dhënë informacion, në një mënyrë të 
tillë që preku thelbin e të drejtave të Nenit 10. Prandaj ka pasur një ndërhyrje në një të 
drejtë të mbrojtur nga kjo dispozitë, e cila është e aplikueshme për rastin në fjalë. Pra, 
kundërshtimi i Qeverisë që ankesa e kërkuesit është e papajtueshme ratione materiae 
duhet të rrëzohet.
(b) Nëse ndërhyrja ishte e justifikuar

181. Që të konsiderohet e justifikuar, ndërhyrja në të drejtën e OJQ-së kërkuese për lirinë e 
shprehjes duhet të “përcaktohet me ligj”, të ndjekë një ose më shumë qëllime legjitime 
të përmendura në paragrafin 2 të Nenit 10 dhe të jetë “e domosdoshme në një shoqëri 
demokratike”.
(i)  Ligjshmëria

182. Gjykata vëren se palët nuk kishin mendim të njëjtë mbi faktin nëse ndërhyrja në lirinë 
e shprehjes së OJQ-së kërkuese ishte “e përcaktuar me ligj”. Organizata kërkuese 
u mbështet në Nenin 19 (4) të Aktit të të Dhënave dhe pretendoi që ai parashikonte 
shprehimisht zbulimin e të dhënave personale ndaj “personave të tjerë që kryenin 
detyra publike”, ndërsa nuk kishte asnjë dispozitë që ndalonte zbulimin e emrave të 
avokatëve mbrojtës të caktuar ex officio. Qeveria, nga ana e saj, i referohej mendimit të 
Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave dhe vendimeve të gjykatave vendase, duke e 
interpretuar Nenin 19 (4) të Aktit të të Dhënave në mënyrën që mbrojtësit e caktuar ex 
officio nuk ishin “persona të tjerë që kryejnë detyra publike” dhe, për pasojë të dhënat 
e tyre personale nuk mund të zbuloheshin. Sipas pikëpamjes së saj, Gjykata duhet të 
vijojë shqyrtimin duke u mbështetur në faktet e parashtruara prej saj dhe ligjin, sikurse 
ai është zbatuar dhe interpretuar nga gjykatat vendase.

183. Gjykata vëren se ndryshimi në mendimet e palëve mbi ligjin në fuqi buron nga 
pikëpamjet e tyre të ndryshme mbi çështjen se si duhet të cilësohen në ligjin e brendshëm 
mbrojtësit publikë. Sipas OJQ-së kërkuese, ata duhet të klasifikohen si “persona të tjerë 
që ushtrojnë funksione publike”, ndërsa Qeveria argumentoi se ata duhej të shiheshin 
si persona privatë, duke përfshirë edhe rastet kur ushtronin veprimtari të caktuar nga 
autoritetet publike.

184. Siç ka theksuar Gjykata në shumë raste, nuk është detyra e saj të zëvendësojë gjykatat 
e brendshme dhe i përket fillimisht autoriteteve kombëtare, veçanërisht gjykatave, të 
interpretojnë dhe zbatojnë të drejtën e brendshme (shih, midis shumë autoriteteve, 
Rekvényi k. Hungarisë [GC], nr. 25390/94, § 35, GjEDNj 1999-III). Gjykatës nuk i 
përket as të shprehë një pikëpamje për përshtatshmërinë e metodave të zgjedhura nga 
legjislativi i një Shteti të paditur për të rregulluar një fushë të caktuar. Detyra e saj 
kufizohet në përcaktimin nëse metodat e miratuara dhe efektet që ato sjellin janë në 
përputhje me Konventën (shih Gorzelik dhe të tjerët k. Polonisë [GC], nr. 44158/98, § 
67, GjEDNj 2004-I).

185. Gjykata vëren se Gjykata e Lartë shqyrtoi në mënyrë të detajuar statusin ligjor te 
mbrojtësit të caktuar ex officio, si dhe argumentet e OJQ-së kërkuese lidhur me detyrat 
e tyre për të siguruar të drejtën e mbrojtjes dhe ajo konstatoi se ata nuk ishin “persona 
të tjerë që ushtronin detyra publike”. Interpretimi i Gjykatës së Lartë ishte në përputhje 
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me Rekomandimin e Komisionerit Parlamentar për Mbrojtjen e të Dhënave, i publikuar 
në vitin 2006 (shih paragrafin 34 më lart). Gjykata nuk sheh asnjë arsye për të vënë 
në pikëpyetje interpretimin e Gjykatës së Lartë se mbrojtësit publikë nuk mund të 
konsiderohen si “persona të tjerë që ushtrojnë detyra publike” dhe Neni 19 (4) i Aktit të 
të Dhënave ofron një bazë ligjore që mohon kundërshtimin e qasjes. Kështu, ndërhyrja 
ishte “e përcaktuar me ligj” brenda kuptimit të paragrafit të dytë të Nenit 10.
(ii)  Qëllimi legjitim

186. Gjykata vëren se nuk kishte një mosmarrëveshje midis palëve mbi faktin se kufizimi i 
lirisë së shprehjes së OJQ-së kërkuese ndoqi qëllimin legjitim të mbrojtjes së të drejtave 
të të tjerëve dhe nuk sheh asnjë arsye për të vendosur ndryshe.
(iii) E nevojshme në një shoqëri demokratike

187. Parimet themelore në lidhje me pyetjen nëse një ndërhyrje në lirinë e shprehjes është “e 
domosdoshme në një shoqëri demokratike” janë të mirë-përcaktuara në jurisprudencën 
e Gjykatës dhe janë përmbledhur si më poshtë (shih, mes autoriteteve të tjera, Hertel 
k. Zvicrës, 25 Gusht 1998, § 46, Raportet 1998-VI, Steel dhe Morris, cituar më lart, 
§ 87, Mouvement rawlien suisse k. Zvicrës [GC], nr. 16354/06, § 48, GjEDNj 2012 
(ekstraktet); , cituar më lart, § 100 dhe më së fundi Delfi, cituar më lart, § 131):
“(i) Liria e shprehjes përbën një prej themeleve kryesore të një shoqërie demokratike 

dhe një nga kushtet themelore për përparimin e saj dhe për vetë-përmbushjen e 
çdo individi. Në pajtim me paragrafin 2 të Nenit 10, ajo zbatohet jo vetëm ndaj 
‘informacionit’ ose ‘ideve’ që shihen me sy të mirë ose që shihen si jo ofenduese ose 
si çështje indiference, por edhe ndaj atyre që ofendojnë, shokojnë ose shqetësojnë. 
Të tilla janë kërkesat e pluralizmit, tolerancës dhe mendjes së hapur pa të cilat 
nuk ka ‘shoqëri demokratike’. Siç përmendet në Nenin 10, kjo liri u nënshtrohet 
përjashtimeve, të cilat ... duhet, sidoqoftë, të kuptohen në mënyrë të kufizuar, dhe 
nevoja për kufizime duhet të konstatohet në mënyrë bindëse... 

(ii) Mbiemri ‘e nevojshme’, brenda kuptimit të Nenit 10 § 2, nënkupton ekzistencën 
e një ‘nevoje shoqërore urgjente’. Shtetet Kontraktuese kanë njëfarë hapësire 
vlerësimi kur vendosin nëse ekziston një nevojë e tillë, por kjo shkon krahas 
mbikëqyrjes evropiane, duke përqafuar si legjislacionin ashtu edhe vendimet në 
të cilat ai zbatohet, madje edhe ato që merren nga një gjykatë e pavarur. Prandaj 
Gjykata ka fuqinë të marrë një vendim përfundimtar në lidhje me faktin nëse një 
‘kufizim’ është në pajtim me lirinë e shprehjes që mbrohet nga Neni 10. 

(iii) Detyra e Gjykatës, gjatë ushtrimit të juridiksionit të saj mbikëqyrës, nuk është të 
zërë vendin e autoriteteve kompetente kombëtare, por të shqyrtojë nën prizmin e 
Nenit 10 vendimet që kanë marrë ato sipas diskrecionit të tyre. Kjo nuk do të thotë 
që mbikëqyrja është e kufizuar vetëm në faktin nëse Shteti përgjegjës e ka ushtruar 
diskrecionin e tij në mënyrë të arsyeshme, me kujdes dhe në mirëbesim; ajo që 
duhet të bëjë Gjykata është të shqyrtojë ndërhyrjen për të cilën është bërë ankesë 
në kuadër të çështjes në tërësi dhe të përcaktojë nëse ajo ka qenë ‘proporcionale 
me qëllimin legjitim të ndjekur’ dhe nëse arsyet e nxjerra nga autoritetet kombëtare 
për ta justifikuar atë janë ‘relevante dhe të mjaftueshme ... Duke vepruar kështu, 
Gjykata duhet të bindet që autoritetet kombëtare i kanë zbatuar standardet të cilat 
kanë qenë në përputhje me parimet e mishëruara në Nenin 10 dhe, për më tepër, që 
ato janë mbështetur mbi një vlerësim të pranueshëm të fakteve përkatëse...”

188. Gjykata vëren se çështja qendrore në të cilën mbështetet ankesa e OJQ-së kërkuese 
është se informacioni i kërkuar konsiderohej nga autoritetet si e dhënë personale që 
nuk i nënshtrohet zbulimit, kjo për faktin se sipas ligjit hungarez, koncepti i të dhënave 
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personale përfshinte çdo informacion që mund të identifikonte një individ. Një 
informacion i tillë nuk i nënshtrohej zbulimit, përveç nëse kjo mundësi ishte parashikuar 
shprehimisht me ligj, ose informacioni lidhej me kryerjen e funksioneve komunale ose 
qeveritare (shtetërore), ose ishte i lidhur me persona të tjerë që kryenin detyra publike. 
Duke qenë se vendimi i Gjykatës së Lartë përjashtoi mbrojtësit publikë nga kategoria e 
“personave të tjerë që kryenin detyra publike”, për OJQ-në kërkuese nuk kishte mundësi 
ligjore që të argumentonte se zbulimi i informacionit ishte i nevojshëm për ushtrimin e 
rolit të saj mbikëqyrës.

189. Në këtë drejtim, OJQ-ja kërkuese pohoi se nuk kishte asnjë justifikim për moszbulimin 
e informacionit në lidhje me emërimin e mbrojtësve publikë, të cilët paguheshin nga 
autoritetet publike në kuadër të skemës së financuar nga Shteti, madje, një justifikim 
i tillë nuk qëndronte edhe përballë konsideratave mbi privatësisë të pretenduara nga 
Qeveria.

190. Nga ana e saj, Qeveria argumentoi që interpretimi i gjerë i nocionit “persona të tjerë që 
kryejnë detyra publike”, sikurse sugjerohet nga OJQ-ja kërkuese, mund të sillte anulimin 
e çdo lloj mbrojtje të jetës private të mbrojtësve publikë (shih paragrafin 83 më lart).

191. Gjykata rithekson që zbulimi i informacionit në lidhje me jetën private të një individi bie 
brenda fushëveprimit të Nenit 8 § 1 (shih Leander, cituar më lart, § 48). Në këtë kontekst 
ajo vë në dukje se koncepti i “jetës private” është një term i gjerë që nuk i nënshtrohet një 
përkufizimi ezaurues (shih S. dhe Marper k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 30562/04 
dhe 30566/04, § 66 , GjEDNj 2008, dhe Pretty k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 2346/02, 
§ 61, GjEDNj 2002-III). Ajo mbulon integritetin fizik dhe psikologjik të një personi, 
prandaj mund të përfshijë aspekte të shumta të identitetit fizik dhe social të një personi, 
të tilla si, për shembull, përkatësia gjinore, emri, orientimi seksual dhe jeta seksuale, të 
cilat bien brenda sferës personale të mbrojtur nga Neni 8 (shih S. dhe Marper, cituar më 
lart, § 66 dhe Pretty, cituar më lart, § 61, me referenca të mëtejshme). Jeta private mund 
të përfshijë gjithashtu aktivitete të një natyre profesionale ose biznesi (shih Niemietz k. 
Gjermanisë, 16 Dhjetor 1992, § 29, Seria A 251-B). Gjithashtu, Gjykata është shprehur 
se edhe në një kontekst publik ekziston një fushë ndërveprimi e një personi me të 
tjerët, e cila mund të përfshihet në fushën e “jetës private” (shih Couderc dhe Hachette 
Filipacchi Associés, cituar më lart, § 83).

192. Në kontekstin e të dhënave personale, Gjykata i është referuar më parë Konventës së 
Këshillit të Evropës të datës 28 Janar 1981 për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me 
Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale (shih paragrafin 54 më lart), qëllimi i të 
cilës është “t’i sigurojë ... çdo individi ... respektimin e të drejtave dhe lirive themelore 
të tij, dhe në veçanti të drejtën e tij për privatësi në lidhje me përpunimin automatik të të 
dhënave personale që lidhen me të” (Neni 1). Të dhënat personale përkufizohen në Nenin 
2 si “çdo informacion që lidhet me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm” 
(shih Amann k. Zvicrës [GC], nr. 27798/95, § 65, GjEDNj 2000-II). Ai ka identifikuar 
shembuj të të dhënave personale që kanë të bëjnë me aspektet më intime dhe personale 
të një individi, siç është statusi shëndetësor (shih Z k. Finlandës, 25 Shkurt 1997, §§ 96-
97, Raportet 1997-I, lidhur me statusin HIV pozitiv dhe MS k. Suedisë, 27 Gusht 1997, 
§ 47, Raportet 1997-IV, lidhur me të dhënat mbi abortin), qëndrimin ndaj fesë (shih, 
në kontekstin e lirisë së fesë, Sinan Işık k. Turqisë, nr. 21924/05, §§ 42-53, GjEDNj 
2010) dhe orientimi seksual (shih Lustig-Prean dhe Beckett k. Mbretërisë së Bashkuar, 
nr. 31417/96 dhe 32377/96, § 82, 27 Shtator 1999), duke gjetur se kategori të tilla të të 
dhënave përbënin elemente të jetës private që përfshihen në fushën e mbrojtjes së Nenit 
8 të Konventës.
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193. Në përcaktimin nëse të dhënat personale që disponohen nga autoritetet në lidhje me 
gëzimin e së drejtës për respektimin e jetës private të mbrojtësve publikë përkatës, 
Gjykata do t’i kushtojë vëmendje kontekstit të veçantë (shih S. dhe Marper, cituar më 
lart, § 67). Ekzistojnë një numër elementesh relevante për vlerësimin nëse jeta private 
e një personi është cenuar nga masat e marra jashtë shtëpisë ose ambientit privat të atij 
personi. Duke qenë se ekzistojnë raste kur njerëzit me vetëdije ose me qëllim përfshihen 
në aktivitete që janë ose mund të regjistrohen apo raportohen në mënyrë publike, 
atëherë faktor i rëndësishëm në këtë vlerësim, edhe pse jo përfundimtar mund të jenë 
pritshmëritë e arsyeshme të një personi mbi privatësinë (shih PG dhe JH k. Mbretërisë 
së Bashkuar, nr. 44787/98, § 57, GjEDNj 2001-IX).

194. Në çështjen konkrete, informacioni i kërkuar përbëhej nga emrat e mbrojtësve publikë 
dhe numrin rasteve që ata ishin caktuar për të vepruar si avokatë në disa juridiksione. 
Për Gjykatën, kërkesa për këto emra, edhe pse ato përbënin të dhëna personale, lidhet 
kryesisht me zhvillimin e veprimtarive profesionale në kontekstin e procedurave 
publike. Në këtë kuptim, aktivitetet profesionale të mbrojtësve publikë nuk mund të 
konsiderohen si çështje private. Për më tepër, informacioni i kërkuar nuk ka të bëjë me 
veprimet ose vendimet e mbrojtësve publikë në lidhje me kryerjen e detyrave të tyre 
si përfaqësues ligjorë, ose me konsultime me klientët e tyre. Qeveria nuk ka provuar 
që zbulimi i informacionit të kërkuar për qëllimet specifike të studimit të kryer nga 
kërkuesi mund të ketë prekur të drejtën e mbrojtësve publikë për respektimin e jetës 
private në kuptim të Nenit 8 të Konventës.

195. Gjithashtu, Gjykata konstaton se zbulimi i emrave të mbrojtësve publikë dhe numri i 
emërimeve të tyre përkatëse nuk do t’i kishte ekspozuar ata në një shkallë që tejkalonte 
parashikimet e tyre gjatë regjistrimit si mbrojtës publik (krahaso dhe përball Peck k. 
Mbretërisë së Bashkuar, nr. 44647/98, § 62, GjEDNj 2003-I). Nuk ka asnjë arsye të 
supozohet se informacioni në lidhje me emrat e mbrojtësve publikë dhe emërimet e tyre 
nuk mund t’i bëhej i njohur publikut përmes mjeteve të tjera, siç janë informacionet 
që gjenden në listat e ofruesve të ndihmës juridike, oraret e seancave gjyqësore dhe 
dëgjesave publike, edhe pse është e qartë se informacioni nuk është mbledhur në 
momentin e studimit.

196. Në kundërshtim me këto rrethana, interesat e përmendura nga Qeveria referuar Nenit 8 
të Konventës nuk janë të një natyre dhe shkalle të tillë që mund të justifikonin zbatimin 
e kësaj dispozite dhe të fusnin në lojë kryerjen e një balancimi kundrejt të drejtave të 
OJQ-së kërkuese, sikurse ato mbrohen nga paragrafi 1 i Nenit 10 (krahaso dhe përball 
Couderc dhe Hachette Filipacchi Associés, § 91; Axel Springer AG, § 87, të dy përmendur 
më lart, Von Hannover k. Gjermanisë (nr.2) [GC], nr. 40660/08 dhe 60641/08, § 106, 
GjEDNj 2012, dhe Perinçek k. Zvicrës [GC], nr. 27510/08, §§ 227-28, GjEDNj 2015 
(ekstrakte)). Megjithatë, Neni 10 nuk garanton një liri të pakufizuar të shprehjes; dhe 
siç tashmë është përmendur në paragrafin 188 më lart, mbrojtja e interesave private të 
mbrojtësve publikë përbën një qëllim legjitim që lejon një kufizim të lirisë së shprehjes 
sipas paragrafit 2 të kësaj dispozite. Kështu, pyetja më e rëndësishme lidhur me këtë 
është nëse mjetet e përdorura për të mbrojtur këto interesa janë proporcionale me 
qëllimin që kërkohet të arrihet.

197. Gjykata vëren se çështja studimore kishte të bënte me efikasitetin e sistemit të 
mbrojtësve publikë (shih paragrafët 15-16 më lart). Kjo çështje ishte e lidhur ngushtë 
me të drejtën për një seancë të drejtë, një e drejtë themelore në ligjin hungarez (shih 
paragrafin 33 më lart), si dhe një e drejtë me mjaft rëndësi sipas Konventës. Në fakt, 
çdo kritikë apo sugjerim për përmirësim mbi një shërbim që lidhet drejtpërsëdrejti me 
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të drejtën për një gjykim të drejtë duhet të shihet si pjesë e interesit legjitim publik. 
Përmes hulumtimit të saj, OJQ-ja kërkuese dëshironte të analizonte teorinë e saj se 
modeli i emërimeve të përsëritura për të njëjtin avokat ishte jofunksional, duke hedhur 
dyshime mbi përshtatshmërinë e skemës. Pretendimi se skema e ndihmës juridike mund 
të paragjykohej, sepse mbrojtësit publikë përzgjidheshin sistematikisht nga policia dhe 
kjo e fundit i përzgjidhte nga i njëjti grup avokatësh- dhe më pas ishte e pamundur 
të kundërshtoheshin hetimet e policisë, në mënyrë që të mos anashkaloheshin këto 
konsiderata për emërimet e mëtejshme- në fakt, ngrinte një shqetësim legjitim. Pasojat e 
mundshme mbi mbrojtjen e kryer nga avokatët e caktuar nga policia, tashmë janë pranuar 
nga Gjykata në rastin Martin (cituar më lart). Pra, çështja në shqyrtim shkon në thelbin e 
së drejtës të parashikuar nga Konventa dhe Gjykata është e kënaqur që OJQ-ja kërkuese 
ka synuar të kontribuojë në një debat për një çështje me interes publik (shih paragrafët 
164-65 më lart). Refuzimi për të garantuar efektivisht kërkesën dëmtoi kontributin e 
OJQ-së kërkuese në një debat publik për një çështje me interes të përgjithshëm.

198. Duke marrë parasysh konsideratat në paragrafët 194-196, Gjykata nuk konstaton se të 
drejtat e privatësisë së mbrojtësve publikë do të ishin prekur negativisht, nëse OJQ-së 
kërkuese do t’i ishte garantuar kërkesa për dhënien e informacionit. Edhe pse, kërkesa 
për informacion kishte të bënte me të dhënat personale, ajo nuk përfshinte informacion 
jashtë sferës publike. Siç u përmend më lart, ajo përbëhej vetëm nga informacion i një 
natyre statistikore në lidhje me numrin e rasteve kur individët në fjalë ishin caktuar për të 
përfaqësuar të pandehurit në procedurat penale publike në kuadrin e skemës kombëtare 
të ndihmës juridike të financuar publikisht.

199. Ligji përkatës hungarez, në mënyrën që u interpretua nga gjykatat e brendshme 
kompetente, përjashtoi çdo vlerësim domethënës të të drejtave të lirisë së shprehjes të 
kërkuesit sipas Nenit 10 të Konventës, në një situatë në të cilën çdo kufizim mbi botimin 
e propozuar të OJQ-së kërkuese
- kishte qëllim të kontribuonte në një debat për një çështje me interes të përgjithshëm 
- do të kërkonte shqyrtim maksimal.

200. Në dritën e sa më sipër, Gjykata vlerëson se argumentet e paraqitura nga Qeveria, edhe 
pse të rëndësishme, nuk ishin të mjaftueshme për të treguar se ndërhyrja e pretenduar 
ishte “e nevojshme në një shoqëri demokratike”. Në veçanti, Gjykata vlerëson se 
pavarësisht marzhit të vlerësimit të Shtetit të paditur, nuk kishte një marrëdhënie të 
arsyeshme proporcionaliteti ndërmjet masës së aplikuar dhe qëllimit legjitim të ndjekur.
Rrjedhimisht, ka pasur shkelje të Nenit 10 të Konventës.

II. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

201. Neni 41 i Konventës parashikon:
“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.”

A.  Dëmi

202. OJQ-ja kërkuese nuk ka paraqitur ndonjë kërkesë në lidhje me dëmin jo-pasuror, 
megjithatë, ajo pretendoi 215 euro (EUR) në lidhje me dëmin pasuror. Kjo shumë 
korrespondonte me shumën që OJQ-ja kërkuese ishte urdhëruar t’i paguante 
departamentit të policisë së paditur në lidhje me shpenzimet ligjore të kësaj të fundit në 
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procedurat e brendshme.
203. Qeveria kundërshtoi këtë kërkesë.
204. Gjykata pranon se ekziston një lidhje shkakësore ndërmjet shkeljes së konstatuar dhe 

dëmit pasuror të pretenduar; prandaj akordon shumën e plotë të kërkuar. Ajo vë në dukje 
se aplikanti nuk kërkoi të zbulohej informacioni i kërkuar prej tij.

B.  Kostot dhe Shpenzimet

205. OJQ-ja kërkuese pretendoi 6,400 Euro plus taksën mbi vlerën e shtuar (TVSH) prej 27% 
për shpenzimet ligjore të kryera përpara Gjykatës. Kjo shumë i korrespondonte 64 orëve 
punë ligjore të llogaritura me një normë prej 100 Euro/ora plus TVSH, duke përfshirë 
4 orë konsultime, 6 orë për të studiuar dosjen, 16 orë për të studiuar jurisprudencën e 
Gjykatës, 30 orë për hartimin e parashtresave dhe, së fundi, 8 orë për t’u përgatitur dhe 
për të marrë pjesë në seancën përpara Dhomës së Madhe.

Në vijim, OJQ-ja kërkuese kërkoi shumën 2,475 Euro për shpenzimet e udhëtimit 
dhe akomodimit në lidhje me seancën dëgjimore.

Kërkesa e përgjithshme e OJQ-së kërkuese për kostot dhe shpenzimet llogaritej 
në vlerën 8,875 Euro plus TVSH kur ishte e aplikueshme.

206. Qeveria e kundërshtoi këtë kërkesë.
207. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një kërkues ka të drejtën e rimbursimit të kostove 

dhe shpenzimeve, vetëm për aq sa është provuar se ato janë kryer realisht, kanë qenë 
të domosdoshme dhe të arsyeshme në vlerë. Në çështjen konkrete, duke pasur parasysh 
dokumentet e administruara dhe kriteret e mësipërme, Gjykata e konsideron të arsyeshme 
t’i akordojë kërkuesit shumën e plotë të pretenduar prej tij, domethënë 8,875 Euro. 

C.  Interesi i munguar

208. Gjykata e konsideron të përshtatshme që norma e interesit të munguar duhet të bazohet 
në normën margjinale të kreditimit të Bankës Qendrore Evropiane, së cilës duhet t’i 
shtohen edhe tre pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA

1.  Bashkon kundërshtimin paraprak të Qeverisë me meritat dhe e rrëzon atë me shumicë;
2.  Me shumicë votash, e deklaron kërkesën të pranueshme;
3.  Vendos, me pesëmbëdhjetë vota pro dhe dy kundër se ka pasur shkelje të Nenit 10 të 

Konventës;
4. Vendos, me pesëmbëdhjetë vota pro dhe dy kundër,

(a)  se Shteti i paditur duhet t’i paguajë OJQ-së kërkuese, brenda tre muajve, shumat 
e mëposhtme, të cilat duhet të konvertohen në monedhën e Shtetit të paditur sipas 
normës së aplikueshme në datën e shlyerjes:
(i)  215 Euro (dyqind e pesëmbëdhjetë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e 

aplikueshme, në lidhje me dëmin pasuror;
(ii)  8,875 Euro (tetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë euro), plus çdo taksë 

që mund të jetë e aplikueshme për OJQ-në kërkuese, në lidhje me kostot dhe 
shpenzimet;

(b)  që nga përfundimi i tre muajve të mësipërm deri në shlyerje, interesi i thjeshtë 
do të paguhet mbi shumat e mësipërme me një normë të barabartë me normën e 
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kreditimit margjinal të Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së vonesës, 
plus tre pikë përqindjeje.

Hartuar në gjuhën angleze dhe frënge, dhe gjykuar në një seancë publike në Ndërtesën 
e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 8 Nëntor 2016.

 Lawrence Early Guido Raimondi 
          Këshilltar ligjor  Kryetar

Në përputhje me Nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së 
Gjykatës, opinionet e veçanta të mëposhtme i janë bashkëlidhur këtij vendimi:

(a)  mendimi paralel i gjyqtarëve Nussberger dhe Keller;
(b)  mendimin paralel i gjyqtarit Sicilianos, të cilit iu bashkua edhe gjyqtari Raimondi;
(c)  opinioni kundërshtues i gjyqtarit Spano, të cilit iu bashkua edhe gjyqtari Kjølbro

G.R.A. 
T.L.E.

MENDIMI PARALEL I GJYQTARËVE NUSSBERGER DHE KELLER

1.  Ne pajtohemi me gjetjen e shkeljes në çështjen konkrete, në bazë të lirisë për të kërkuar 
informacion, të mbrojtur nga Neni 10 i Konventës. Qeveria hungareze nuk duhet të kishte 
ndaluar informacionin mbi emrat e mbrojtësve publikë, duke iu referuar legjislacionit të 
mbrojtjes së të dhënave dhe pa balancuar interesat e ndryshme të përfshira në çështje. 
Kjo përbën një shkelje të qartë të Nenit 10.

2.  Sidoqoftë, njëlloj si kolegët tanë Robert Spano dhe Jon Fridrik Kjølbro, ne nuk mund të 
pajtohemi me argumentet e shumicës, të cilat rrëzojnë shqetësimet e Qeverisë hungareze 
në lidhje me mbrojtjen e të dhënave. Sipas pikëpamjes tonë, rëndësia e mbrojtjes së të 
dhënave është minimizuar në një mënyrë të tillë që nuk është në përputhje me praktikën 
konstante të kësaj Gjykate dhe, për më tepër, me qasjen e Gjykatës së Drejtësisë të 
Bashkimit Evropian gjatë interpretimit të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave. Ne 
kemi frikë se kjo mund të krijojë probleme në rastet e ardhshme të mbrojtjes së të 
dhënave dhe për këtë arsye, në këtë pjesë të vendimit jemi shprehur në mbrojtje të një 
interpretim shumë të ngushtë dhe të lidhur me kontekstin specifik.

3.  Thelbi i argumentit të shumicës në këtë kontekst është se Neni 8 i Konventës nuk është 
i aplikueshëm lidhur me të drejtën e avokatëve mbrojtës për mbrojtjen e të dhënave. Kjo 
është e qartë nga paragrafi 96:

“... interesat e përmendura nga Qeveria, referuar Nenit 8 të Konventës [d.m.th. 
mbrojtja e të dhënave e të drejtave të mbrojtësve publikë] nuk janë të një natyre dhe 
shkalle të tillë që mund të justifikonin zbatimin të kësaj dispozite dhe të fusnin në lojë 
kryerjen e një balancimi kundrejt të drejtave të OJQ-së kërkuese, sikurse ato mbrohen 
nga paragrafi 1 i Nenit 10.”

4.  Shumica, në këtë mënyrë paraqiti një prag për aplikimin e Nenit 8 të Konventës mbi 
mbrojtjen e të dhënave, prag që bazohet në tre kritere: parashikueshmëria e përdorimit 
të të dhënave personale, lidhja e të dhënave me jetën private dhe profesionale, si dhe 
aksesueshmëria e të dhënave (shih paragrafët 194 dhe 195).
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5.  Kjo qasje është në kundërshtim me përkufizimin e gjerë të mbrojtjes së të dhënave si 
“çdo informacion që lidhet me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm”687. 
Përshtatshmëria e kritereve të tilla është hedhur poshtë nga jurisprudenca e Gjykatës dhe 
nuk është në përputhje as me jurisprudencën e GjED-së.

6.  Në çështjen e Amann k. Zvicrës ([GC], nr. 27798/95, § 65, GjEDNj 2000-II) Gjykata 
vendosi që nuk duhet të ketë dallim ndërmjet të dhënave që rrjedhin nga aktivitetet 
private ose profesionale:

“Gjykata rithekson që ruajtja e të dhënave në lidhje me ‘jetën private’ të një individi 
bie në fushën e zbatimit të Nenit 8 § 1 (shih gjykimin në Leander k. Suedisë të 26 Marsit 
1987, Seria A nr. 116, f. 22, § 48).

Në këtë pikë ajo thekson se termi ‘jetë private’ nuk duhet të interpretohet në mënyrë 
kufizuese. Në veçanti, respektimi i jetës private përfshin të drejtën për të krijuar dhe 
zhvilluar marrëdhënie me qeniet e tjera njerëzore; për më tepër, nuk ka asnjë arsye që 
justifikon parimisht përjashtimin e aktiviteteve të një natyre profesionale ose të biznesit 
nga nocioni ‘jetë private’ (shih gjykimin e Niemietz k. Gjermanisë, datë 16 Dhjetor 
1992, Seria A nr. 251-B, f. 33-34, § 29, dhe gjykimi i Halford, cituar më lart, f. 1015-16, 
§ 42).”

7.  Thelbi i mbrojtjes së të dhënave është të rregullojë përdorimin e të dhënave personale 
dhe kështu, të mbrojë atë që Gjykata Federale Gjermane Kushtetuese e ka quajtur “e 
drejta për vetëvendosje informuese” (“Recht auf informationelle Selbstbestimmung”688). 
Pa dyshim, që mbrojtësit publikë e kishin parashikuar faktin që autoritetet do të ruanin të 
dhënat e tyre, por kjo nuk është arsye për të refuzuar aplikimin e Nenit 8 të Konventës, 
duke u mohuar atyre çdo mbrojtje kundër përdorimit ose keqpërdorimit të të dhënave të 
tyre personale, si nga vetë autoritetet ashtu edhe nga palët e treta.

8.  Argumenti se të dhënat, të cilat tashmë janë në domenin publik689, kanë nevojë për më 
pak mbrojtje, mund të krijojnë tensione me jurisprudencën e GJED, e cila ka shprehur 
në mënyrë eksplicite: “... një shmangie e përgjithshme nga zbatimi i Direktivës në lidhje 
me informacionin e publikuar do të privonte në masë të madhe efektet e Direktivës. Do 
mjaftonte fakti që Shtetet Anëtare të botonin të dhëna, në mënyrë që këto të dhëna të 
vazhdonin të gëzonin mbrojtjen e ofruar nga Direktiva”690. Ky konstatim është konfirmuar 
dhe përforcuar në Google Spain, në të cilën Gjykata e Luksemburgut ka argumentuar se 
operacionet kualifikohen si përpunim i të dhënave edhe “kur ato ekskluzivisht kanë të 
bëjnë me materiale që tashmë janë botuar në formë të pandryshuar në media”691.

9.  Sipas mendimit tonë, Gjykata nuk duhet të zvogëlojë nivelin e mbrojtjes së të dhënave të 
njohura në praktikën e saj gjyqësore dhe si rregull duhet të vazhdojë të zbatojë nocionin 
e “jetës private” në Nenin 8 § 1 të Konventës për të dhënat personale të mbledhura nga 
autoritetet shtetërore.

10. Kjo nuk paragjykon rezultatin e çdo ushtrimi tjetër balancues ndërmjet të drejtave të 
687   Shih përkufizimin, si në Nenin 2 të Konventës të Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me 
Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale (hyri në fuqi më 1 Tetor 1985, cituar në paragrafin 54 të vendimit) 
dhe Nenin 2 të Direktivës 95/46/EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 24 Tetor 1995 mbi Mbrojtjen 
e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale (cituar në paragrafin 57 të vendimit). Kjo qasje është 
konfirmuar edhe nga Gjykata në jurisprudencën e saj.
688   BVerfG, gjykimi i Divizionit të Parë, 15 Dhjetor 1983, 1 BvR 209/83 u. a. - Volkszählung -, BVerfGE 65, 1.
689   Shih paragrafin 195 të vendimit: “Nuk ka asnjë arsye të supozohet se informacioni në lidhje me emrat e mbrojtësve 
publikë dhe emërimet e tyre nuk mund t’i bëhej i njohur publikut përmes mjeteve të tjera, siç janë informacionet që 
gjenden në listat e ofruesve të ndihmës juridike, oraret e seancave gjyqësore dhe dëgjesave publike, edhe pse është 
e qartë se informacioni nuk është mbledhur në momentin e studimit.”
690   Çështja C-73/07 Tietosuojavaltuutettu k. Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy, EU:C:2008:727, 
para. 48
691   Çështja C-131/12 Google Spain, EU:C:2014:317, para. 30
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mbrojtjes së të dhënave të mbuluara nga Neni 8, nga njëra anë dhe lirisë së shprehjes 
të mbrojtur sipas Nenit 10, nga ana tjetër, rezultat i cili duhet të përcaktohet në mënyrë 
rastësore, sipas çështjes konkrete. Ne pajtohemi që në rrethanat e rastit në fjalë, balancimi 
është paraqitur në favor të lirisë së shprehjes së kërkuesit.

MENDIMIN PARALEL I GJYQTARIT SICILIANOS, TË CILIT IU BASHKUA 
EDHE GJYQTARI RAIMONDI

(Përkthim)

1.  Jam plotësisht në pajtim me konkluzionin dhe përmbajtjen e qasjes interpretuese në 
këtë vendim. Megjithatë, ky vendim është i një rëndësie të veçantë për interpretimin 
e Konventës, madje edhe për interpretimin e traktateve ndërkombëtare në përgjithësi, 
në përputhje me Konventën e Vjenës mbi Ligjin e Traktateve, siç mbështetet jo vetëm 
nga arsyetimi substancial i dedikuar për këtë, por edhe nga mendimi mospajtues i 
kolegëve të mi të nderuar Spano dhe Kjølbro. Në këtë kontekst, unë do të doja të shtoja 
reflektimet e mëposhtme me qëllim që të sqaroj së pari, marrëdhënien midis travaux 
préparatoires dhe të ashtuquajturës metodë evolutive të interpretimit (I), përpara se të 
bëhen përpjekje për të përcaktuar kufijtë e këtij interpretimi (II). Më pas, mbetet për t’u 
vlerësuar rëndësia e travaux préparatoires dhe vlera e tyre provuese në një rast të tillë, 
si dhe një aspekt origjinal i këtij vendimi, konkretisht, fakti i interpretimit të Konventës 
në dritën e travaux préparatoires të një instrumenti të vonë, por të lidhur me të (III). Në 
bazë të këtyre elementeve, të vërtetuara nga një sërë argumentesh të tjera interpretuese, 
zgjidhja e miratuar nga Gjykata është rrënjosur fort në kuadrin normativ të parashikuar 
nga Konventa e Vjenës (IV).

I. Alternativa e travaux préparatoires dhe doktrina e “instrumentit të gjallë”: dy qasje 
kundërshtuese me njëra-tjetrën?

2.  Çështja kyçe në rastin konkret vërtitet rreth dy qasjeve, të cilat të paktën në pamje 
të parë duket të jenë diametralisht të kundërta: qasja e parë, bazuar në parimet e 
Konventës, konsiston në përpjekjen për të dalluar qëllimin e “etërve themelues” të 
tekstit të Konventës; qasja e dytë, e cila pasqyrohet veçanërisht në paragrafët 138-148 
të vendimit dhe në thelb konsiston në zbatimin e doktrinës së njohur të “instrumentit të 
gjallë”. Qëllimi historik i Palëve Kontraktuese dhe respektimi i formulimit të saktë të 
Nenit 10 § 1 të Konventës duket se janë kundër të ashtuquajturit interpretim evolutiv i 
kësaj dispozite.

3.  Është e njohur se, që nga formulimi i saj në vendimin e Tyrer kundër Mbretërisë së 
Bashkuar (25 Prill 1978, § 31, Seria A nr. 26), ideja se “Konventa është një instrument i 
gjallë ... i cili duhet të jetë interpretuar në dritën e kushteve të sotme” është përhapur përgjatë 
gjithë jurisprudencës së Strasburgut dhe ka formuar bazën për një qasje interpretuese, 
e cila i ka mundësuar Gjykatës të përshtaste, me kalimin e kohës, tekstin e Konventës 
në mënyrë ligjore, sociale, etike ose edhe në përputhje me zhvillimet shkencore. Kur, 
në mënyrë eksplicite dhe implicite, Gjykata përdor metodën e “instrumentit të gjallë”, 
ajo zakonisht, në të njëjtën kohë thekson karakteristikat specifike të Konventës, si një 
traktat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut (shih paragrafët 120-122 të këtij vendimi).

4.  Pa dyshim që lidhur me fushën në fjalë, shkalla e zhvillimeve të tilla, shpesh herë është 
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më e shpejtë sesa në fusha të tjera të së drejtës ndërkombëtare, gjë që mund të shpjegojë 
edhe referimin më të shpeshtë në të ashtuquajturën metodë evolutive të interpretimit. 
Ndoshta është me rëndësi të përmendet fakti që organet e tjera për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut- qofshin ato gjyqësore ose quazi-gjyqësore, ndërkombëtare apo 
kombëtare, shpeshherë e miratojnë qasjen në fjalë (thjesht si tregues shih gjykimin e 
Gjykatës Ndër-Amerikane të të Drejtave të Njeriut në Gjykata Supreme e Drejtësisë 
(Quintana Coello et al.) k. Ekuadorit të 23 Gushtit 2013, § 153, mbi interpretimin e 
mëtejshëm të konceptit të një «gjykate të pavarur», të konfirmuar nga vendimet në 
çështjet Gjykata Kushtetuese (Camba Campos et al.) k. Ekuadorit, e datës 28 Gusht 
2013 dhe López Lone dhe të tjerët k. Hondurasit, e 5 Tetorit 2015). Megjithatë, siç është 
demonstruar gjerësisht, mënyra evolutive e interpretimit është përdorur nga organe të 
tjera gjyqësore ndërkombëtare dhe kombëtare, duke përfshirë Gjykatën Ndërkombëtare 
të Drejtësisë, gjykatat e arbitrazhit, gjykatat më të larta të Francës, Mbretërisë së 
Bashkuar, Gjermaninë etj. ( shih E. Bjorge, Interpretimi evolutiv i traktateve, Oxford, 
Oxford University Press, 2014 dhe id., “Konventa si një instrument i gjallë i rrënjosur 
në të kaluarën, duke kërkuar në të ardhmen”, për t’u paraqitur në Human Rights Law 
Journal, Diskutim në nder të gjyqtarit Paul Mahoney”). Me fjalë të tjera, edhe doktrina 
e “instrumentit të gjallë” është theksuar nga Gjykata, por qasja interpretuese që rezulton 
nga ajo nuk është ekskluzivisht e lidhur me Konventën (ose me konventat dhe traktatet 
e tjera për mbrojtjen e të drejtave të njeriut). Ajo shtrihet përtej këtij konteksti dhe është 
pjesë e praktikës gjyqësore kombëtare dhe ndërkombëtare në lidhje me shumë fusha të 
tjera të së drejtës ndërkombëtare, madje edhe të ligjit në përgjithësi.

5.  Megjithëse, doktrina e “instrumentit të gjallë” dhe mënyra themelore evolutive e 
interpretimit, në pamje të parë mund të duken inovative, në fakt- dhe me kusht që ato 
të zbatohen me maturi (shih më poshtë)- ato janë në përputhje me qëllimin e pretenduar 
të Shteteve Kontraktuese, të cilat janë gjithashtu entitete të gjalla. Duke marrë hua 
shprehjen e ish-kryetarit të Gjykatës, Sir Humphrey Waldock (i cili, gjithashtu do të 
kujtohet si Raportuesi i fundit Special i Komisionit Ndërkombëtar të Ligjive mbi Ligjin 
e Traktateve):

“Kuptimi dhe përmbajtja e dispozitave të Konventës do të kuptohen lidhur me 
qëllim që të evoluojnë në përgjigje të ndryshimeve në konceptet juridike apo shoqërore” 
(H. Waldock, “Evolucioni i koncepteve të të drejtave të njeriut dhe zbatimi i Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut”, në Mélanges Paul Reuter, Paris, Pedon, 1981, f. 
547).

Kjo qasje është konfirmuar dhe përgjithësuar nga Gjykata Ndërkombëtare e 
Drejtësisë, e cila së fundmi ka theksuar:

“... kur palët kanë përdorur terma të përgjithshëm në një traktat, ato domosdoshmërish 
kanë qenë të vetëdijshme se kuptimi i termave ka gjasa të evoluojë me kalimin e kohës, 
dhe kur traktati është lidhur për një periudhë shumë të gjatë ose ‘për kohëzgjatje në 
vazhdimësi’. Si rregull i përgjithshëm, prezumohet se palët kanë synuar që këto terma të 
kenë një kuptim në zhvillim” (GJND, Mosmarrëveshja mbi të drejtat e lundrimit dhe të 
drejtat e lidhura me të (Kosta-Rika k. Nikaruas), gjykimi i 13 Korrikut 2009 , Raportet 
e GjND 2009, f. 213, § 66).

6.  Me fjalë të tjera, larg shënimit të një largimi nga synimi i palëve, interpretimi evolutiv i 
një konvente ose traktati që përmban terma të përgjithshëm -siç është rasti i Konventës 
-duhet të shihet si pasqyrim, në parim, i qëllimit të prezumuar të Shteteve Kontraktuese. 
Natyra dhe fushëveprimi i termave të përdorura nga hartuesit e një traktati të tillë, nga 
njëra anë, dhe kohëzgjatja e tij e papërcaktuar, nga ana tjetër, na bëjnë të mendojmë se, 
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përveç nëse tregohet ndryshe, palët dëshirojnë që ai të interpretohet dhe zbatohet në një 
mënyrë që reflekton zhvillimet bashkëkohore. Kjo metodë interpretuese lejon që teksti i 
një konvente të përshtatet vazhdimisht me “kushtet e sotme”, pa pasur nevojë që traktati 
të ndryshohet zyrtarisht. Interpretimi evolutiv synon të sigurojë qëndrueshmërinë e 
traktatit. Doktrina e “instrumentit të gjallë” është një kusht sine qua non për mbijetesën 
e Konventës!

7. Kjo qasje mbështetet nga Preambula e Konventës, e cila i referohet jo vetëm “sigurimit”, 
por edhe “realizimit të mëtejshëm të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore”. Me fjalë 
të tjera, “baballarët themelues” nuk i konsideronin të drejtat e njeriut si statike dhe të 
ngrira në kohë, por, përkundrazi, si dinamike dhe largpamëse.

8.  Pa dyshim, metoda evolutive e interpretimit nuk përmendet expressis verbis në Nenet 
31-33 të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve, prandaj mund të argumentohet 
se kjo metodë lind nga një zhvillim progresiv i së drejtës ndërkombëtare (shih L.-
A. Sicilianos, «Fytyra njerëzore e së drejtës ndërkombëtare-Ndërveprimet ndërmjet 
të drejtës së përgjithshme ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut: Vështrim i 
përgjithshëm», në Human Rights Law Journal, 2012, nr.1-6, f. 1-11, f.6), edhe pse mbetet 
në fuqi fakti që ajo është plotësisht në përputhje me logjikën themelore të dispozitave 
të sipërpërmendura të Konventës së Vjenës. Sigurisht që duhet të kihet parasysh që 
Neni 31 i kësaj Konvente, inter alia, i referohet objektit dhe qëllimit të traktatit, si 
dhe marrëveshjeve të mëvonshme, praktikave të mëvonshme dhe çdo rregulle relevante 
të së drejtës ndërkombëtare “të zbatueshme në marrëdhëniet ndërmjet palëve”, duke 
përfshirë instrumentet e ratifikuara nga ato palë pas përfundimit të traktatit që duhet të 
interpretohet. Të gjitha këto elemente lejojnë një interpretim teleologjik dhe dinamik, 
që synon të sigurojë që traktati në fjalë të përshtatet me zhvillimet që pasojnë miratimin 
e tij, veçanërisht kur përmban koncepte të përgjithshme, kuptimi i të cilave ka gjasa të 
evoluojë me kalimin e kohës, edhe kur ai është lidhur për një periudhë të pacaktuar.

9.  Me pak fjalë, metoda evolutive e interpretimit të Konventës (dhe Protokolleve të 
saj) pasqyron në parim, qëllimin e pretenduar të palëve dhe përbën një parakusht për 
mbijetesën (më së paku) e dispozitave substanciale të këtyre instrumenteve- të tilla si 
Neni 10 i Konventës,  i cili është në thelb të çështjes në fjalë-, duke mbetur në përputhje 
me dispozitat përkatëse të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve. Sidoqoftë, 
është e nevojshme të qartësohen limitet e interpretimit evolutiv.

II. Limitet e interpretimit evolutiv

10. Gjykata gjithmonë ka kërkuar të shmangë perceptimin e interpretimit evolutiv të 
Konventës, veçanërisht nga gjykatat vendase, si një lloj “carte blanche”, që garanton liri 
të zgjeruara mbi tekstin e Konventës. Ky shqetësim i vazhdueshëm e çoi atë t’i kushtonte 
seminarin “Dialog ndërmjet gjyqtarëve”, duke shënuar fillimin e vitit gjyqësor 2011 për 
këtë temë (shih Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, What are the limits to the 
evolutive interpretation of the Convention? Dialogue between Judges 2011, Strasburg, 
EuropeanCourtHR/Këshilli i Evropës, 2011). Unë nuk pretendoj të përmbledh këtë 
diskutim të pasur, por mua më duket se ekzistojnë tre kufizime për interpretimin evolutiv: 
së pari, kjo metodë interpretuese nuk duhet të çojë në një interpretim contra legem; së 
dyti, interpretimi i propozuar duhet të jetë në përgjithësi, në përputhje me objektin dhe 
qëllimin e Konventës dhe në veçanti, me dispozitën që duhet të interpretohet; dhe së 
treti, ky interpretim duhet të pasqyrojë kushtet “e ditëve të sotme” dhe jo ato që mund të 
prevalojnë në të ardhmen.
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Interpretimi evolutiv nuk duhet të çojë në një interpretim contra legem
11. Siç u shpjegua më lart, interpretimi evolutiv nuk anashkalon synimin e palëve, 

përkundrazi, ai pasqyron qëllimin e tyre të prezumuar. Megjithatë, ky është një supozim 
i kundërshtueshëm dhe jo i pakundërshtueshëm. Që të konfirmohet kjo gjë, është e 
rëndësishme që interpretimi i propozuar të mbetet brenda kufijve të termave të përdorur 
nga Konventa dhe të mos i kundërshtojë drejtpërdrejt ato. Interpretimi evolutiv, nëse 
është absolutisht e nevojshme, mund  të jetë praeter legem, por jo contra legem.

12. Gjykata e ka theksuar gjatë këtë kufizim në lidhje me dispozitat e ndryshme të Konventës. 
Kështu, për shembull, në gjykimin e Johnston dhe të tjerët k. Irlandës (18 Dhjetor 1986, 
§ 52, Seria A nr. 112), Gjykata refuzoi të pranonte se e drejta për t’u martuar nënkuptonte 
të drejtën e divorcit. Ajo theksoi në atë rast se “kuptimi i zakonshëm i fjalëve” e drejta 
për t’u martuar “është i qartë, në kuptimin që ato mbulojnë formimin e marrëdhënieve 
martesore, por jo shpërbërjen e tyre” (shih gjithashtu V. K. k. Kroacisë, nr. 38380/08, 
§ 99, 27 Nëntor 2012). Në gjykimin Pretty k. Mbretërisë së Bashkuar (nr. 2346/02, § 
39, GjEDNj 2002-III) Gjykata, akoma më qartë, refuzoi të shtrijë formulimin e Nenit 
2 të Konventës për të drejtën e jetës, në një mënyrë të tillë që të njihte edhe të drejtën 
për të vdekur. Ajo pohoi në atë çështje se “Neni 2 pa një shtrembërim të gjuhës së tij 
nuk mund të interpretohet sikur garanton edhe të drejtën diametralisht të kundërt [me 
të drejtën e jetës], përkatësisht të drejtës për të vdekur; as nuk mund të krijojë të drejtën 
për të vetëvendosur individi në kuptimin e dhënies së të drejtës për të zgjedhur vdekjen 
apo jetën”. Pa pasur nevojë të ofrojë shembuj shtesë, është e rëndësishme të theksohet se 
Gjykata, si rregull i përgjithshëm, i ka shmangur me kujdes interpretimet contra legem 
të cilat përfaqësonin një «shtrembërim të [gjuhës së Konventës]».

13. Pozicioni i saj në çështjen aktuale nuk përbën përjashtim nga ky qëndrim. Asnjë pjesë 
e interpretimit të saj nuk bie ndesh me tekstin e Nenit 10 § 1 të Konventës. Në fakt, 
fjalët “kjo e drejtë duhet të përfshijë lirinë e mendimit dhe atë për të marrë dhe dhënë 
informacione dhe ide...” (shtuar shkronjat e pjerrëta) nënkuptojnë se këtu paraqitet një 
numërim i aspekteve kryesore të së drejtës për lirinë e shprehjes dhe nuk përjashtohet 
mundësia e ekzistencës së aspekteve të tjera. Rrjedhimisht, për të theksuar që Neni 10 
§ 1 gjithashtu përfshin lirinë për të kërkuar informacioni mjafton që vetëm të shtojmë 
aspekte të kësaj dispozite, pa qenë në kundërshtim me këtë të fundit.

Interpretimi evolutiv duhet të jetë në përputhje me objektin dhe qëllimin e 
Konventës

14. Kufizimi i dytë në interpretimin evolutiv ka të bëjë me pajtueshmërinë e tij me objektin 
dhe qëllimin e Konventës në përgjithësi, dhe veçanërisht me ato të dispozitës që duhet 
të interpretohet. Nuk ka nevojë të këmbëngul në lidhje me faktin se çdo interpretim i një 
teksti të konventës duhet të pasqyrojë objektin dhe qëllimin e saj, siç theksohet në Nenin 
31 § 1 të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve, pasi ky është një “rregull i artë” 
i çdo qasjeje interpretuese. Kufizimi i objektit dhe qëllimit të traktatit do të përbënte 
tradhti ndaj qëllimit të palëve dhe do të minonte sistemin e traktatit.

15. Në çështjen konkrete, Gjykata i vë theks të veçantë kësaj pike (shih, në veçanti, 
paragrafin 155 të vendimit). Pa dashur të përsëris këto argumente, është me vend të 
theksoj fushëveprimi e përgjithshëm të fjalisë së parë të Nenit 10 § 1 - “Çdokush ka të 
drejtën e lirisë së shprehjes” - dhe të përsërisë rëndësinë themelore që i është dhënë kësaj 
dispozite në të gjitha rastet – vendimmarrja e Gjykatës mbi këtë çështje e koncepton 
këtë liri si një shtyllë të vërtetë të qeverisjes demokratike. Në këto rrethana, njohja e një 
aspekti të veçantë të lirisë së shprehjes - përkatësisht lirisë për të kërkuar informacion - 
“ku aksesi në informacion është i dobishëm për ushtrimin e së drejtës së tij për lirinë e 
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shprehjes» (shih paragrafin 156 të vendimit, janë shtuar shkronjat e pjerrëta) më duket 
tërësisht në përputhje me objektin dhe qëllimin e Nenit 10 dhe, në përgjithësi, me atë të 
Konventës.

Interpretimi evolutiv duhet të pasqyrojë kushtet “e ditëve të sotme” dhe jo ato që 
mund të prevalojnë në të ardhmen

16. Kufizimi i tretë për një interpretim evolutiv është, sipas mendimit tim, me rëndësi të 
veçantë, pasi ai përfaqëson një mbrojtje kundër tejkalimeve të mundshme të kësaj 
metode interpretuese. Siç vuri në dukje Gjykata në rastin Tyrer (gjykimi i cituar 
më lart) dhe që prej asaj kohe e ka përsëritur në shumë raste, qëllimi i doktrinës së 
“instrumentit të gjallë” është përshtatja e Konventës me “kushtet e ditëve të sotme”. 
Kjo është edhe arsyeja pse Gjykata zakonisht insiston në ekzistencën e një “konsensusi 
evropian” ose, në çdo rast, të një tendence të rëndësishme në legjislacionin dhe/ose 
praktikën e Shteteve Kontraktuese drejt interpretimit të zgjedhur. Një konsensus i tillë 
do të tregonte një pranim të përbashkët të interpretimit në fjalë, ose edhe ekzistencën e 
zakonit kombëtar në kohën e marrjes së vendimit. Duke huazuar shprehjet e përdorura 
në raste të tjera, “sipas konceptit të Gjykatës, çështja e interpretimit evolutiv është të 
shoqërojë dhe madje të kanalizojë ndryshimin...; dhe jo të parashikojë ndryshimin, aq 
më pak të përpiqet ta imponojë atë “(shih X dhe të tjerët k. Austrisë [GC], nr. 19010/07, 
GjEDNj 2013, opinion i përbashkët pjesërisht kundërshtues i gjyqtarëve Casadevall, 
Ziemele, Kovler, Jociené, Sikuta, De Gaetano dhe Sicilianos, § 23). Me fjalë të tjera, 
interpretimi i adoptuar, edhe pse “evolutiv”, duhet të jetë i rrënjosur në të tashmen. 
Përpjekja për të spekuluar mbi zhvillimet e ardhshme do të rrezikonte të shkonte përtej 
funksionit gjyqësor.

17. Në rastin në fjalë, Gjykata i ka kushtuar një arsyetim të konsiderueshëm kësaj pyetjeje 
(shih, në veçanti, paragrafët 138-148 të vendimit) dhe ka treguar gjerësisht se interpretimi 
i saj i Nenit 10 § 1 është i ankoruar në të drejtën ndërkombëtare dhe ligjin e krahasuar, 
sikurse ato parashikojnë aktualisht. Nga elementet e përmendura nga Gjykata, ajo që 
më bën përshtypje të veçantë është fakti se interpretimi i zgjedhur është shfaqur që në 
vitin 1966, domethënë gjysmë shekulli më parë në tekstin e një instrumenti detyrues - 
Neni 19 i Konventës Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike, në të cilën të 
gjitha Shtetet Palë të Konventës, tani janë palë kontraktuese. Në këto rrethana, nëse jo e 
pamundur, e kam të vështirë të argumentoj që interpretimi i miratuar shkon përtej kufirit 
të sipërpërmendur të interpretimit evolutiv.

III. Rëndësia dhe vlera provuese e travaux préparatoires

18. Në përpjekjen për të sqaruar marrëdhënien ndërmjet travaux préparatoires dhe 
interpretimit evolutiv, si dhe kufizimet në këtë interpretim, unë tani duhet të vlerësoj 
rëndësinë dhe vlerën provuese të travaux préparatoires në përgjithësi dhe, në rastin në 
fjalë, në veçanti.

Travaux préparatoires si një “mjet plotësues” i interpretimit
19. Padyshim që vendimi i tanishëm, edhe pse i kushton një pjesë të arsyetimit të tij travaux 

préparatoires të Konventës (shih paragrafët 134 dhe vijim), përfundimisht, ai zgjedh që 
të mos u japë atyre rëndësi vendimtare për interpretimin e Nenit 10 § 1 të Konventës, 
dhe kjo për arsye të bazuara. Është e rëndësishme të theksohet në fillim se sipas Nenit 
32 të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve, travaux préparatoires janë një “mjet 
plotësues” i interpretimit. Kjo shprehje erdhi nga një zgjedhje e qëllimshme e Komisionit 
Ndërkombëtar të Drejtësisë (ILC), e miratuar nga Konventa e Vjenës mbi Ligjin e 
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Traktateve. Duke i përshkruar travaux préparatoires si një “mjet plotësues” interpretimi, 
Neni 32 merr parasysh ndryshimet në praktikën e zhvilluar pas përfundimit të Luftës 
së Dytë Botërore, pra konkretisht, braktisjen e metodës subjektive të interpretimit, 
e cila i jepte përparësi «qëllimit të vërtetë» të Palëve (dhe që po ndiqej pjesërisht në 
vitet e luftës), në favor të metodës objektive të interpretimit, e cila në mënyrë të qartë 
favorizon «qëllimin e deklaruar». Në fakt, siç është vënë në dukje nga ILC, elementet 
e interpretimit të Nenit 31 «... të gjitha kanë të bëjnë me marrëveshjen mes palëve 
në kohën kur ajo është arritur, ose me marrëveshjen e bërë pasi shprehja mori formë 
origjinale në tekst”. ILC shtoi se «...ky nuk është rasti që puna përgatitore, e cila nuk ka 
si rrjedhim të njëjtin karakter origjinal si një element i interpretimit, sado e vlefshme të 
jetë, ndonjëherë merr rëndësi në hedhjen e dritë mbi fjalët e marrëveshjes në tekst» (ILC 
Yearbook, 1966, vol. II, f. 220, § 10).

20. Nga sa më sipër, rrjedhimisht, përdorimi i travaux préparatoires është një qasje plotësuese, 
ose për të konfirmuar kuptimin që rrjedh nga mjetet e interpretimit të referuara në 
Nenin 31 të Konventës së Vjenës (shih, me anë të shembullit, GJND, Mosmarrëveshja 
territoriale (Libia/Çad), gjykimi i 3 Shkurtit 1994, Raportet e GjND 1994, § 55), ose për 
të përcaktuar kuptimin kur interpretimi që rrjedh nga zbatimi i Nenit 31 është “i paqartë 
ose i errët”, ose prodhon një rezultat që është “dukshëm absurd ose i paarsyeshëm” (për 
një koment të detajuar mbi këtë dispozitë, shih, në veçanti, Y. Le Bouthillier, “Neni 32 
i Konventës së 1969-ës”, në O. Corten, P. Klein (bot. ), Les Conventions de Vienne 
sur le droit des traités: commentaire article par article, vol. II, f. 1339-1368, dhe M. 
E. Villiger, Komentar mbi Konventën e Vjenës të vitit 1969 mbi Ligjin e Traktateve, 
Leiden/Boston, M. Nijhoff, 2009, f. 442-449).

21. Në rastin konkret, Gjykata arrin në konkluzionin mbi fushëveprimin e Nenit 10 § 1 
të Konventës, duke përdorur më së shumti mjetet e interpretimit të parashikuara në 
Nenin 31 të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve (shih pjesën IV më lart). Si 
rrjedhojë, nëse dikush dëshiron të zbatojë variantin zyrtar të Nenit 32 të Konventës së 
Vjenës, duhet të mënjanojë që në fillim argumentin e bazuar në travaux préparatoires 
(shih, mutatis mutandis, GjND, Kushtet e pranimit të një Shteti si anëtar në Kombet e 
Bashkuara (Neni 4 i Kartës), Opinion këshillimor, Raportet e GJND-së 1948, f. 57, dhe 
sidomos f. 33). Sidoqoftë, duke qenë se argumenti i bazuar në travaux préparatoires 
ishte me rëndësi qendrore në pretendimet e parashtruara nga palët, Gjykata me të drejtë 
ka preferuar ta shqyrtojë atë më tej. Megjithatë, del ende nevoja të përcaktohet vlera 
provuese e travaux préparatoires.

Në mungesë të diskutimeve të mirëfillta, cila është vlera provuese e travaux 
préparatoires?

22. Sipas logjikës së Nenit 32 të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve, përdorimi 
i travaux préparatoires ka për qëllim të qartësojë kuptimin e tekstit duke iu referuar 
qëllimit të shprehur të palëve gjatë negociatave. Megjithatë, dikush mund të pyesë 
nëse dhe deri në çfarë mase mund të nxjerrim nga ky konsultim elemente të dobishme 
dhe madje vendimtare, kur travaux në fjalë nuk kanë asnjë gjurmë të diskutimeve apo 
shkëmbimeve të arsyetimeve në lidhje me një ndryshim të tillë vazhdues të versioneve 
të tekstit. A mund të arrihet në një konkluzion vendimtar mbi qëllimin e palëve, thjesht 
duke vënë në dukje se një term që duhet të interpretohet, fillimisht përfshihet në tekst 
dhe më pas, eliminohet në një version të mëvonshëm të të njëjtit tekst, pa e ditur 
se përse u bë ky ndryshim? Në të njëjtën mënyrë, duhet të vihet në dukje maturia e 
treguar nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në çështjen e Delimitimit detar dhe 
çështjeve territoriale midis Katarit dhe Bahreinit, duke deklaruar në veçanti se travaux 
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préparatoires të procesverbaleve të Doha do të “përdoren me kujdes në rastin aktual, 
për shkak të natyrës së tyre fragmentare” dhe për faktin se ato shfaqeshin “në mungesë 
të ndonjë dokumenti tjetër që ka të bëjë me ecurinë e negociatave ... të kufizohet në dy 
projekt-tekstet e paraqitura nga Arabia Saudite dhe Omani në mënyrë të njëpasnjëshme 
dhe në ndryshimet e bëra në këtë të fundit” (GJND, çështja e Delimitimit detar dhe 
çështjeve territoriale midis Katarit dhe Bahreinit (Katari k. Bahreinit), gjykimi i 16 
Shkurtit 1995, Raportet e GjND 1995, § 41 (shih gjithashtu GjND, çështja lidhur me 
Ligjshmërinë e përdorimit të forcës (Serbia dhe Mali i Zi k. Belgjikës), kundërshtimet 
paraprake, gjykimi i 15 Dhjetorit 2004, Raportet e GJND-së 2004, veçanërisht § 113, në 
të cilin GjND vëren natyrën “disi sipërfaqësore” dhe për këtë arsye “pak iluminuese” në 
lidhje me Nenin 35 të Statutit të vet).

23. Travaux préparatoires të Konventës janë në tetë vëllime (shih Këshilli i Evropës, 
Edicioni i mbledhur i travaux Préparatoires të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut, Hagë/Boston/Londër/Dordrecht/ Lancaster,  M. Nijhoff, 1975-1985, 8 vol.). 
Në shumicën e rasteve, diskutimet që kanë çuar në një formulim të veçantë dhe jo në 
një tjetër, bëjnë të mundur të kuptohen arsyet përkatëse. Pra, mund të pranohet vetëm 
fakti se pasuria e informacionit që gjendet në këto travaux ka dalë në pah kohët e 
fundit nga shkrimtarët ligjorë (shih Komentarin e W.A. Schabas, Konventa Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut: Një komentar, Oxford, Oxford University Press, 2015, i cili i 
referohet në mënyrë travaux préparatoires). Sidoqoftë, sa i përket pikave specifike që 
na interesojnë, travaux préparatoires, siç janë përcaktuar në botimin e lartpërmendur, 
janë disi të mangëta. Ato nuk përmbajnë shkëmbimet e argumenteve apo diskutimeve të 
tjera, të cilat na bëjnë të kuptojmë arsyet themelore për zhdukjen e papritur të termit të 
“kërkimit” të informacionit, i cili, megjithatë u shfaq në versionin e draft-Konventës të 
përgatitur nga Komiteti i Ekspertëve në takimin e parë të datës 2-8 Shkurt 1950.

24. Kjo mungesë është edhe më e pakuptueshme lidhur me përmbajtjen e Nenit 19 të 
Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut (UDHR), e cila, sikurse dihet, përmban 
një formulim mbi të drejtën për të kërkuar informacion. Deklarata Universale ishte teksti 
referues par excellence për hartuesit e Konventës, siç tregohet, së pari, nga referimet e 
përsëritura të Deklaratës në Preambulën e Konventës dhe, së dyti, nga formulimi i disa 
dispozitave të tjera të Konventës, të cilat ndjekin në mënyrë të përafërt formulimin e 
UDHR. Në këto rrethana, vlerësojmë se kërkohet maturi përpara se të konkludohet se 
kishte një qëllim të fortë nga ana e hartuesve të Konventës për të përjashtuar një nga 
aspektet e së drejtës për lirinë e shprehjes.

Interpretimi i një traktati duke u mbështetur në travaux préparatoires të një 
instrumenti tjetër të lidhur me të

25. Kjo qasje mbështetet nga travaux préparatoires të Protokollit nr. 6 të Konventës. Nga 
historiku i këtyre travaux, i paraqitur në paragrafin 50 të vendimit duket se pas pranimit 
të marrëveshjes së Komitetit të Ministrave, Komiteti Drejtues për të Drejtat e Njeriut 
- i përbërë, nga përfaqësuesit e Qeverive ose edhe Agjentët e tyre përpara Gjykatës - 
ishte i përgatitur që të përfshinte në Protokollin përkatës një dispozitë që i referohet 
në mënyrë specifike lirisë për të kërkuar informacion. Duke pasur parasysh se kjo liri i 
referohet expressis verbis në Nenin 19 (2) të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat 
Civile dhe Politike, raporti shpjegues i Protokollit vuri në dukje se kjo shtesë kishte 
për qëllim «të harmonizojë në këtë drejtim, Konventën me Paktin”, në mënyrë që të 
eliminonte çdo dyshim që mund të lindte në këtë fushë». Me fjalë të tjera, të gjitha 
Palët Kontraktuese në Konventë, të përfaqësuara në nivel të lartë në Këshillin e Evropës 
- Komiteti i Ministrave nga njëra anë dhe Komiteti Drejtues përkatës nga ana tjetër 
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- pranuan se formulimi i Nenit 10 § 1 mund të krijonte «dyshime» dhe deklaroi se 
ata ishin të gatshëm t›i shpërndanin ato dyshime duke miratuar një dispozitë që do të 
harmonizonte dispozitat përkatëse të Paktit dhe Konventës.

26. Në përputhje me praktikën normale, organeve të Konventës iu kërkua të japin mendimin 
e tyre për këtë çështje. Si Komisioni Evropian për të Drejtat e Njeriut, ashtu dhe 
Gjykata konsideruan se një amendament i tillë ishte i panevojshëm dhe për këtë arsye 
nuk ishte e përshtatshme të vijohej me të. Për të përsëritur terminologjinë kategorike 
të përdorur nga Gjykata në atë kohë, “liria për të marrë informacion, e garantuar me 
Nenin 10 të Konventës, nënkupton lirinë për të kërkuar informacion”. Duke iu referuar 
këtyre qëndrimeve të qarta dhe të padyshimta të organeve të Konventës, kërkesa për 
një opinion nga Komiteti i Ministrave mbi një Protokoll shtesë të Konventës, drejtuar 
Asamblesë Parlamentare, theksoi se përfundimisht u vendos që të mos mbahej teksti i 
propozuar”, sepse në mënyrë të arsyeshme mund të konsiderohej që “liria për të kërkuar 
informacion” ishte tashmë e përfshirë në lirinë për të marrë informacionin e garantuar në 
Nenin 10 paragrafi 1 të Konventës” (pasazhi i cituar në paragrafin 50 të këtij vendimi).

27. Kështu, nga të gjitha këto konsiderata, duket se në kohën relevante (në fund të viteve 
1970/fillim të viteve 1980) ka pasur një konsensus faktitk  brenda Këshillit të Evropës, 
si për të njohur ekzistencën e një lirie për të kërkuar informacion, ashtu edhe për të 
interpretuar Nenin 10 si një Nen që e përfshinte atë liri. Kjo qasje mbështetej nga organet 
e Konventës dhe nga Shtetet Kontraktuese (dhe, me sa duket edhe nga Asambleja 
Parlamentare). Kjo gjetje që ka të bëjë me travaux préparatoires të një Protokolli shtesë 
të Konventës, hedh dritë të konsiderueshme për identifikimin e qëllimit të vetë Shteteve 
Palë të Konventës.

IV. Interpretimi i Nenit 10 rezulton nga mjetet e interpretimit të Nenit 31 të Konventës së 
Vjenës mbi Ligjin e Traktateve

28. Në përgjithësi, mënyra në të cilën Neni 10 § 1 interpretohet nga Dhoma e Madhe në 
rastin aktual, rezulton, sipas mendimit tim, nga mjetet e interpretimit të përmendura në 
Nenin 31 të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve. Sikurse është theksuar edhe 
më lart, Neni 10 respektohet, duke qenë se formulimi “kjo e drejtë do të përfshijë lirinë 
e mendimit dhe atë për të marrë dhe për të dhënë informacione dhe ide...” përbën një 
listë treguese dhe jo shteruese të aspekte të ndryshme të lirisë së shprehjes. Interpretimi i 
adoptuar është gjithashtu i pajtueshëm me objektin dhe qëllimin e kësaj dispozite, madje 
edhe të Konventës në përgjithësi (shih më lart, § 15). Po kështu, është në përputhje 
me kontekstin e Konventës dhe, në veçanti me Preambulën e saj, e cila në disa raste i 
referohet Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, në të cilën liria e kërkimit të 
informacionit është e njohur në mënyrë eksplicite.

29. Për më tepër, siç është theksuar në §§ 24-26 më sipër, palët në Konventë, - të gjitha 
ato të përfaqësuara në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës - ranë dakord 
të pohojnë, në vitin 1983, se Neni 10 § 1 Konventës mbron lirinë për të kërkuar 
informacion. Ky qëndrim i përbashkët, i regjistruar në një dokument zyrtar të Këshillit 
të Evropës, mund të konsiderohet si “marrëveshje e mëvonshme midis palëve në lidhje 
me interpretimin e traktatit”, në kuptim të Nenit 31 § 3 (a) të Konventës së Vjenës 
mbi Ligjin e Traktateve. Përveç kësaj, shumë legjislacione kombëtare të Shteteve 
Kontraktuese, ku njihet e drejta për akses në informacione dhe/ose dokumente zyrtare 
që disponohen nga autoritetet publike (shih paragrafët 64 dhe 139 të vendimit), përbëjnë 
një “praktikë të mëvonshme”, e cila, sipas Nenit 31 § 3 (b) të Konventës së Vjenës, 
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duhet të merret parasysh. Siç ka theksuar tashmë ILC, marrja parasysh e marrëveshjeve 
dhe praktikave të mëvonshme “mund të kontribuojnë në qartësimin e situatës, në kuptim 
të konfirmimit të një interpretimi më të gjerë” të traktatit (shih “Raporti i Komisionit 
Ndërkombëtar të Drejtësisë, Sesioni i 66 (5 Maj-6 Qershor dhe 7 Korrik-8 Gusht 2014), 
UN Dok. A/69/10, kapitulli VII, “Marrëveshjet dhe praktikat e mëvonshme në lidhje me 
interpretimin e traktateve”, f. 180, para. 2).

30. Së fundmi, duhet të kihet parasysh - dhe ky është një aspekt veçanërisht i rëndësishëm 
- se Neni 19 (2) i Konventës Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike, i cili 
shprehimisht përmend të drejtën për të kërkuar informacion, është i detyrueshëm për të 
gjithë Shtetet Kontraktuese të Konventës. Kjo dispozitë përbën kështu një “rregull [...] 
relevant të së drejtës ndërkombëtare të zbatueshme në marrëdhëniet ndërmjet palëve” 
brenda kuptimit të Nenit 31 § 3 (c) të Konventës së Vjenës.

31. Shkurtimisht, interpretimi i ndjekur nga Gjykata në këtë vendim bazohet në elementet 
që shtrihen në “rregullin e përgjithshëm të interpretimit” të Nenit 31 të Konventës 
së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve. Për më tepër, edhe pse mund të duket të jetë një 
“interpretim evolutiv” nga këndvështrimi i Konventës, në fakt ai nuk përbën një risi 
të vërtetë. Ky interpretim është larg krijimit të detyrimeve të reja ndërkombëtare për 
Shtetet dhe në thelb, korrespondon me atë çka palët në Konventë, tashmë e kanë pranuar 
prej shumë vitesh në ratifikimin e Paktit për të Drejtat Civile dhe Politike.

OPINIONI KUNDËRSHTUES I GJYQTARIT SPANO, TË CILIT IU BASHKUA 
EDHE GJYQTARI KJØLBRO

I.
1.  Gjykata konstaton se liria për të marrë dhe dhënë informacion, sipas Nenit 10 § 1 

të Konventës përbën bazën për njohjen e një të drejte për akses në informacionin që 
disponohet nga autoritetet publike, edhe pse një e drejtë e tillë as nuk parashikohet 
nga ligji i brendshëm dhe as autoritetet publike në fjalë nuk janë të gatshme të japin 
informacionin e kërkuar. Duke qenë se nuk bashkohem me qasjen interpretuese të dhënë 
nga Gjykata, unë me respekt jam në kundërshtim me të.

II.
Pyetja përpara Gjykatës

2.  Më lejoni të filloj duke theksuar se, sipas mendimit tim, pikënisja për një gjyqtar të kësaj 
Gjykate nuk mund të jetë ajo që ai ose ajo e konsideron si situata optimale e çështjeve në 
të drejtën evropiane në lidhje me të drejtën e aksesit në informacionet që disponohen nga 
autoritetet publike. Është e qartë se transparenca dhe hapja në një shoqëri demokratike 
janë vlera themelore dhe aksesi në një informacion të tillë i promovon këto vlera. 
Megjithatë, roli i kësaj Gjykate nuk është të mbështesë me forcën detyruese të ligjit çdo 
zhvillim pozitiv në fushën e të drejtave të njeriut evropiane, duke i përfshirë zhvillime 
të tilla në Konventë, pavarësisht nga kufijtë e përcaktuar nga teksti dhe struktura e 
Konventës. Roli i Gjykatës është të përcaktojë nëse, si çështje e ligjit, Konventa mund 
të interpretohet se përfshin një të drejtë të veçantë të pretenduar nga kërkuesit, të cilët 
paraqesin çështjet e tyre në Gjykatë. Cilado qofshin pikëpamjet politike të kujtdo për 
vlerën e aksesit në informacione në një shoqëri demokratike, pyetja ligjore përpara 
Gjykatës në këtë rast është si më poshtë:

A përfshin Neni 10 § 1 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut të drejtën 
për akses në dokumente zyrtare ose informacione të tjera që disponohen nga autoritetet 
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publike, kur një e drejtë e tillë nuk parashikohet nga ligji i brendshëm dhe kur autoritetet 
vendase nuk janë të gatshme të japin një informacion apo dokument të tillë? 

3.  Në përputhje me Nenin 31 të Konventës së Vjenës të vitit 1969 mbi Ligjin e Traktateve 
(VCLT), Gjykata mund t’i përgjigjet në mënyrë legjitime kësaj pyetje ligjore duke u 
mbështetur në një interpretim në “mirëbesim” mbi “kuptimin e zakonshëm” të tekstit 
të Nenit 10 § 1 i Konventës, i lexuar në “kontekstin e tij” dhe “në dritën e objektit 
dhe qëllimit të tij” (Neni 31 § 1 i VCLT). Gjithashtu, duket t’i jepet rëndësi “punës 
përgatitore” (travaux préparatoires) dhe “rrethanave” të miratimit të Konventës, të 
gjitha këtyre si “mjete plotësuese interpretimi”, me qëllim që të përcaktohet kuptimi i 
saktë që rrjedh nga një interpretim tekstual, nëse ky interpretim (a) “lë kuptim të paqartë 
ose të errët”; ose (2) “çon në një rezultat që është qartësisht absurd ose i paarsyeshëm” 
(Neni 32 i VCLT). Për më tepër, në përputhje me parimin themelor të sigurisë juridike 
duhet t’i kushtohet rëndësi zhvillimeve të jurisprudencës së Gjykatës. Në bazë të 
doktrinës së instrumentit të gjallë, Gjykata duhet gjithashtu, nëse është e nevojshme, 
të vlerësojë ekzistencën e mundshme të një konsensusi brenda Evropës në lidhje me të 
drejtën në fjalë, si dhe duhet të ketë parasysh zhvillimet në të drejtën ndërkombëtare, në 
dritën e parimit të harmonisë interpretim. Së fundi, duhet bërë një vlerësim i pasojave 
praktike të një të drejte të kësaj natyre që rrjedh nga Konventa.

Në vijim, unë do të analizoj secilën prej këtyre metodave interpretuese.
III.

Kuptimi i zakonshëm i Nenit 10 të Konventës dhe rëndësia e punës përgatitore 
(travaux préparatoires)

4.  Kur interpretojnë një tekst ligjor, fjalët kanë rëndësi, përfshirë edhe një traktat 
ndërkombëtar. Kjo teoremë është gur themeli i parimit bazë interpretues të parashikuar 
në Nenin 31 të VCLT, i cili siguron, siç u tha më lart, se pikënisja është interpretimi “në 
mirëbesim” i kushteve të traktatit në fjalë, në përputhje me kuptimin e zakonshëm që u 
jepet termave në kontekstin e tyre.

5.  Fjalia e parë e Nenit 10 § 1 të Konventës fillon duke deklaruar se “Çdokush” ka të 
drejtën e lirisë së shprehjes. Fjalia e dytë më pas thotë se e drejta për lirinë e shprehjes 
“përfshin lirinë e mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe 
ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike”. Në përputhje me parimin interpretues të Nenit 
31 të VCLT, formulimi tekstual i modaliteteve të së drejtës së lirisë së shprehjes, siç 
përcaktohet në fjalinë e dytë të Nenit 10 § 1 të Konventës është, sipas mendimit tim, 
vendimtar për zgjidhjen e çështjes në fjalë, për tri arsyet e mëposhtme:

6.  Së pari, në kontekstin e aksesit në informacion, teksti i Nenit 10 § 1 të Konventës është 
i kufizuar në lirinë për të marrë informacione dhe ide pa ndërhyrje qeveritare (“pa 
ndërhyrje nga një autoritet publik”). Me fjalë të tjera, teksti nuk përfshin lirinë për të 
kërkuar informacion, ndryshe nga Neni 19 i Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat 
Civile dhe Politike, Neni 19 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut dhe Neni 
13 i Konventës Amerikane për të Drejtat e Njeriut. Folja për të marrë, në kuptimin e 
zakonshëm e të përditshëm të saj, si dhe kur i referohet një kuptimi të përgjithshëm, nuk 
mund të kuptohet sikur përfshin të drejtën për të pasur akses në informacione që mbajtësi 
i tyre nuk dëshiron t’ia japë. Kështu, deri më sot, në vendimet e Dhomës Plenare dhe 
të Dhomës së Madhe, Gjykata deklaroi në mënyrë të qartë dhe koncize, në bazë të një 
leximi kontekstual të tekstit të Nenit 10 § 1 në përputhje me kuptimin e tij të zakonshëm, 
se “liria për të marrë informacion në thelb i ndalon një Qeverie që t’i kufizojë një personi 
marrjen e informacionit që të tjerët dëshirojnë ose mund të jenë të gatshëm t’i japin. 
Neni 10 nuk [...] përmban një detyrim për Qeverinë për t’ia dhënë këtë informacion 
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individit” (shih Leander k. Suedisë, § 74, 26 Mars 1987, Seria A nr. 116; shih gjithashtu 
më poshtë, paragrafët 19-29).
Më lejoni të shpjegoj më tej lidhur me këtë.

7.  Nëse dikush ka të drejtë të marrë diçka, kjo e drejtë përfshin një detyrim ndaj palëve 
të treta që të mos kufizojnë mundësinë e mbajtësve të së drejtës për të marrë “diçka”, e 
cila është nën kujdesin e personave ose entiteteve të tjera, të cilat nuk janë të gatshëm 
ta japin atë. Në këtë kuptim dhe në përputhje me kuptimin e saj të zakonshëm, liria 
për të marrë informacion sipas Nenit 10 § 1 është një e drejtë pasive, e shkaktuar nga 
veprimi pozitiv i një ofruesi të vullnetshëm të informacionit dhe ideve, ndryshe nga e 
drejta për të kërkuar, e garantuar nga sa është përmendur më lart në dispozitat e KNDCP 
dhe Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, e cila manifestohet nga veprimet 
pozitive të personit ose subjektit që kërkon informacion. Sikurse, me të drejtë kuptohet 
nga konteksti i Nenit10 § 1 të Konventës, liria për të marrë informacione dhe ide, e 
ushtruar pa ndërhyrje nga një autoritet publik, është e kufizuar në situatat në të cilat një 
person ose subjekt tjetër, për shembull një gazetar, OJQ ose kushdo tjetër, përkatësisht 
duke kufizuar aftësinë e Qeverisë për të ndërhyrë në dhënien e informacionit, përveç nëse 
një ndërhyrje e tillë mund të justifikohet sipas Nenit 10 § 2 të Konventës. Për shembull, 
sipas jurisprudencës së Gjykatës, e drejta për të marrë informacion sipas Nenit 10 § 1 
garanton të drejtën themelore të shtypit për të marrë informacion nga burime anonime 
(shih Goodwin k. Mbretërisë së Bashkuar, [GC ], nr. 17488/90, 27 Mars 1996).

8.  Nga kjo rrjedh se duke interpretuar lirinë për të marrë informacion brenda kuptimit të 
Nenit 10 § 1 të Konventës, si një e drejtë që parashikon aksesin në informacione që 
mbahen nga autoritetet publike, të cilat nuk kanë detyrim ligjor ta japin atë informacion 
dhe nuk janë të gatshëm ta japin atë, Gjykata e interpreton këtë të drejtë ndryshe. Kjo 
gjetje e Gjykatës, më së paku, i jep lirisë për të marrë informacion një kuptim i cili 
del jashtë kontekstit të Nenit 10 § 1 dhe prandaj, vështirë se mund të konsiderohet që 
përcjell “kuptimin e zakonshëm”, të përcaktuar në “kontekstin” e tij, brenda kushteve të 
Nenit 31 të VCLT.

9.  Formulimi tekstual i Nenit 10 § 1 është gjithashtu i rëndësishëm, sepse, së dyti, ky Nen 
përshkruan atë që “duhet të përfshihet” në të drejtën e lirisë së shprehjes. Siç shpjegohet 
nga Gjykata, nga puna përgatitore del se modaliteti i kërkimit të informacionit është 
përfshirë nga hartuesit e Nenit 10 i modeluar sipas Nenit 19 të Deklaratës Universale të 
të Drejtave të Njeriut, por janë lënë qëllimisht jashtë në tekstin përfundimtar. Megjithatë, 
shumica thjesht e rrëzon këtë lënie jashtë, duke e konsideruar jovendimtare, në bazë të 
faktit që ajo nuk shpjegohet në travaux préparatoires (shih paragrafin 135 të vendimit). 
Sipas mendimit tim, kjo nuk është qasja e saktë, pasi “përjashtimit të mëvonshëm të 
fjalës të kërkosh nga Neni 10 duhet t’i jepet njëfarë rëndësie”, sikurse është theksuar 
me të drejtë në mendimin e dhënë për shumicën nga Lord Mance i Gjykatës së Lartë të 
Mbretërisë së Bashkuar në Kennedy k. Charity Commission (26 Mars 2014, UKSC 20), 
mendim ky i përmendur nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar në parashtrimet e saj si 
palë e tretë ndërhyrëse për çështjen aktuale. 

10. Mospërfshirja e qëllimshme e foljes për të kërkuar gjatë procesit të hartimit të Konventës, 
ka të bëjë, si një minimum absolut, me dy aspekte: së pari, gjykata duhet të ushtrojë një 
shkallë të caktuar maturie, kur analizon nëse Neni 10 § 1 mund të interpretohet sikur 
përfshin manifestimin e së drejtës për të kërkuar, ose thënë ndryshe, të parashikojë një 
detyrim pozitiv për Qeveritë për dhënien e informacionit, detyrim i cili është përjashtuar 
qëllimisht. Së dyti, puna përgatitore duhet të konsiderohet se është e rëndësishme në 
një shkallë të caktuar për sa i përket vlerësimit të legjitimitetit të opsionit interpretues 
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që e drejta për të marrë në çdo rast përfshin të drejtën për të kërkuar informacion nga 
autoritetet publike, pavarësisht nga mospërfshirja e qëllimshme i këtij të fundit. Është 
e rëndësishme të kujtojmë faktin se drafti fillestar i Nenit 10 § 1 të Konventës ishte i 
bazuar në një parim ndërkombëtar ekzistues në Nenin 19 të Deklaratës Universale të 
të Drejtave të Njeriut, në të cilin këto dy metoda të ushtrimit të së drejtës për lirinë e 
shprehjes dalloheshin qartë nga njëra-tjetra.

11. Arsyeja e tretë pse përmbajtja dhe formulimi i Nenit 10 § 1 janë të rëndësishme, është, 
siç tregohet më lart, që metodat e ushtrimit të lirisë në fjalë janë të shprehura në mënyrë 
eksplicite në terma negative, pra “autoritetet publike” nuk duhet të ndërhyjnë. Në këtë 
kuptim, Neni 10 § 1 është i ndryshëm nga paragrafët e parë të Neneve 8, 9 dhe 11 të 
Konventës, të cilat kanë tekst të strukturuar në mënyrë të tillë që i lejon Gjykatës më 
shumë fleksibilitet në njohjen e detyrimeve pozitive dhe identifikimin e të drejtave të 
reja, sesa është e mundur sipas Nenit 10. Nga kjo del se shembulli i dhënë nga shumica 
në këtë kuptim në mbështetje të konstatimeve të tij, domethënë njohja e një të drejte 
negative për lirinë e organizimit sipas Nenit 11 të Konventës, sikurse është gjetur në 
rastin e Sigurdur A. Sigurjónsson k. Islandës (30 Qershor 1993, § 35, Seria A nr. 264), 
është mjaft i papërshtatshëm (shih paragrafin 125 të vendimit). Njohja nga Gjykata, 
mbështetur në Nenin 11, të një të drejte negative për lirinë e organizimit ishte, thënë 
ndryshe, plotësisht në përputhje me formulimin më të gjerë tekstual të kësaj dispozite, 
çfarëdo që të ishte thënë në punën përgatitore. Ky nuk është rasti kur dikush tenton të 
gjejë të drejtën e aksesit në informacionet që disponohen nga autoritetet publike në 
kuadër të Nenit 10 § 1.

12. Në përmbledhje, kur shqyrtohet në mirëbesim kuptimi i zakonshëm i fjalëve të përdorura 
në Nenin 10 § 1 të Konventës, në kontekstin e tyre dhe në dritën e punës përgatitore, si 
mjete plotësues për interpretim, duhet të konkludohet, së paku si pikënisje, se Neni 10 
§ 1 nuk ka për qëllim dhe nuk është destinuar të përfshijë të drejtën për të pasur akses 
në informacione që disponohen nga autoritetet publike dhe që këta të fundit nuk janë të 
gatshëm t’i japin ose të detyrohen t’i japin sipas ligjit të brendshëm.

IV.
Objekti dhe qëllimi i së drejtës për lirinë e shprehjes

13. Më lejoni të kthehem tani te objekti dhe qëllimi i së drejtës për lirinë e shprehjes sipas 
Nenit 10 § 1 të Konventës. Theksoj Nenin 10 § 1 të Konventës, sepse rasti aktual 
merret vetëm me formulimin e së drejtës për lirinë e shprehjes sipas Konventës dhe 
nuk është thjesht një përmbledhje abstrakte dhe teorike e kësaj të drejte themelore, 
e cila manifestohet në mënyra të ndryshme në norma të ndryshme kombëtare dhe 
ndërkombëtare.

14. Mund të jetë e dobishme të fillohet duke parashtruar pyetjen doktrinore si vijon: a ka një 
qëllim automatik që në lirinë e shprehjes të përfshihet e drejta e aksesit në informacione 
që disponohen nga autoritetet publike? Përgjigja për këtë pyetje varet nga koncepti 
që ka gjithsecili për bazat themelore teorike të së drejtës së lirisë së shprehjes. Teoria 
kushtetuese në ato vende që miratuan të parat Konventën Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut, e cila formon premisat themelore doktrinore për shumë nga liritë themelore 
në Konventës, bazohet në idenë se liria e shprehjes është më shumë një liri, në të cilën 
nuk duhet të ndërhyjë asnjë pushtet, sesa të marrë Qeveria masa proaktive. E drejta e 
lirisë së shprehjes, siç parashikohet në Konventë, kërkon që Qeveritë të përmbahen 
nga kufizimi i shprehjes së lirë të mendimeve dhe ideve, jo pse Qeveritë janë nën një 
detyrim imperativ, në përputhje me Konventën dhe në mungesë të një detyrimi ligjor 
sipas ligjit të brendshëm, për të dhënë dokumente ose informacione të tjera që ata 
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disponojnë. Ky është themeli teorik i jurisprudencës së mëparshme të Gjykatës në këtë 
fushë, në përputhje me formulimin negativ të tekstit të Nenit 10 § 1 të Konventës (shih 
paragrafët 19-29 më poshtë). Natyrisht, themeluesit mund të kishin ndjekur një qasje më 
gjithëpërfshirëse të objektit dhe qëllimit të të drejtave të lirisë së fjalës, duke përfshirë 
edhe fjalët për të kërkuar informacion në Nenin 10 § 1, pra duke kërkuar që Qeveritë 
të informojnë në mënyrë aktive publikun, por ata nuk vendosën ta bëjnë këtë gjë, një 
vendim ky i qartë dhe konkret që kjo Gjykatë duhet ta respektojë.

15. Në vendimin e sotëm, Gjykata vëren se “të vendosësh se e drejta e aksesit në informacione 
në asnjë rrethanë nuk bie në fushëveprimin e Nenit 10 të Konventës, do të çonte në 
situata ku liria për të “marrë dhe dhënë” informacion do të dëmtohej në një mënyrë dhe 
shkallë të tillë që të godiste vetë thelbin e lirisë së shprehjes. Për Gjykatën, në rrethanat 
ku aksesi në informacion është i rëndësishëm për ushtrimin e së drejtës të kërkuesit 
për të marrë dhe dhënë informacion, mohimi i tij mund të përbëjë një ndërhyrje në 
atë të drejtë. Parimi i sigurimit të të drejtave të Konventës në mënyrë praktike dhe 
efektive kërkon që një aplikant që ndodhet në një situatë të tillë të mund të mbështetet 
në mbrojtjen që ofron Neni 10 i Konventës.

16. Në lidhje me këtë, çështja është tepër e thjeshtë. Nuk është çështje e debatueshme se në 
një shoqëri plotësisht transparente dhe të hapur, ku të gjitha të dhënat dhe informacionet, 
pavarësisht prejardhjes së tyre, do të ishin të aksesueshme për çdo person, kjo gjë mund 
të ndihmonte debatin mbi çështje të interesave publike, si dhe mbi rritjen e aftësisë 
së publikut për të monitoruar në mënyrë efektive ushtrimin e pushtetit qeveritar. 
Në fakt, sikurse e thashë në fillim, vlera pozitive e aksesit në informacione është e 
padiskutueshme, sikurse dëshmohet së pari, nga fakti se shumica e shteteve anëtare 
të Këshillit të Evropës kanë miratuar legjislacionin mbi lirisë së informimit në nivelin 
e legjislacionit parësor, dhe së dyti, se Këshilli i Evropës ka miratuar Konventën e 
2009 për Aksesin në Dokumentet Zyrtare (shih më tej, paragrafi 33 më poshtë). Por, 
përsëri, Konventa është një traktat ndërkombëtar me fuqi ligjore. Ajo ka kufijtë e saj, 
të përcaktuara në tekstin dhe strukturën e saj, siç interpretohen në dritën e parimeve 
themelore interpretuese të VCLT. Parimi, sipas të cilit kërkohet një interpretim praktik 
dhe efektiv i Konventës, duke iu referuar objektit dhe qëllimit të saj, nuk është një ftesë 
e hapur për gjyqtarët e kësaj Gjykate që të ngrenë ndonjë zhvillim pozitiv të ndodhur 
në Shtetet Anëtare në nivelin e një norme ndërkombëtare detyruese, pra duke kufizuar 
të drejtat sovrane dhe demokratike të Shteteve. Me fjalë të tjera, megjithëse Konventa 
është një traktat i të drejtave të njeriut, është “me siguri e gabuar ... të thuhet se për shkak 
të rëndësisë së objektit dhe qëllimit të traktateve të të drejtave të njeriut, ky element 
i veçantë i interpretimit duhet të marrë më shumë rëndësi kur njëra palë është duke 
interpretuar traktate të tilla, se sa kur dikush interpreton lloje të tjera traktatesh” (shih 
Eirik Bjorge, The Evolutionary Interpretation of Treaties, Oxford University Press, 
2014, f. 36).

17. Për më tepër, dhe më e rëndësishmja, për sa i përket propozimit që e drejta për të pasur 
akses në informacione që disponohen nga autoritetet publike është domosdoshmërish 
e ndërlidhur me objektivin dhe qëllimin fillestar të lirisë së shprehjes është mjaft 
e vështirë të merren parasysh pikëpamjet e shprehura nga një prej studiuesve më të 
shquar evropianë mbi lirinë e shprehjes, profesor Eric Barendt. Në librin e tij Freedom 
of Speech (Oxford University Press, 2005, f. 108), ai argumenton se çështja mbi një “të 
drejtë për të ditur” është tërheqëse, por duhet pranuar vetëm me “kritere të forta”:

“Ajo që vihet në diskutim është kuptimi dhe fushëveprimi i lirisë së fjalës, dhe 
në veçanti nëse ajo mbulon një të drejtë kushtetuese për akses në informacione nga 
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autoritetet publike. ... Njohja e së drejtës të aksesit do të impononte ndaj Qeverisë 
ose ndonjë autoriteti tjetër, një detyrë kushtetuese për të ofruar informacione që nuk 
dëshirojnë t’i zbulojnë ‹si folës jo të gatshëm› «.

Ai pastaj deklaron, dhe kjo është shumë e rëndësishme në këtë kontekst, siç do ta 
shpjegoj më tutje në Seksionin VII më poshtë:

“Një problem tjetër është që gjykatave do t’u kërkohet të formulojnë fushën e veprimit të të 
drejtës kushtetuese mbi lirinë e informacionit, për shembull, të përcaktojnë saktësisht se 
çfarë informacioni mbulohet, nëse aksesi ndaj tij duhet të jetë i lirë, dhe nëse autoriteti 
është në shkelje në qoftë se nuk e ka dhënë këtë informacion, le të themi, brenda tre 
javëve. Ata me të drejtë ngurrojnë ta bëjnë një gjë të tillë, pasi këto çështje zgjidhen 
shumë më mirë nga legjislacioni ose rregullimet administrative. Gjithashtu nuk është 
argument bindës se pa lirinë e informimit, folësit nuk janë në gjendje të ushtrojnë të 
drejtat e tyre të lirisë së fjalës në mënyrë efektive. Kjo dëshmon shumë më tepër. E njëjta 
gjë vlen edhe për pretendimet ndaj një niveli të caktuar arsimor, për të udhëtuar dhe për 
një standard të arsyeshëm jetese, të cilat nuk janë të mbuluara qartë nga liria e fjalës”.

18. Në dritën e sa më sipër, nuk mendoj se ekzistenca e një të drejte për lirinë e shprehjes 
përmban në mënyrë integrale një të drejtë për akses në informacione që disponohen nga 
autoritetet publike. Një njohje e tillë varet nga mënyra se si instrumenti konkret i lirisë së 
fjalës e formulon këtë të drejtë. Neni 10 i Konventës nuk siguron tekstualisht lirinë për 
të kërkuar informacion, por është i kufizuar në lirinë për të marrë informacion. Prandaj, 
e drejta e aksesit në informacione nuk mund të krijohet pa ndonjë bazë tekstuale duke 
iu referuar objektit dhe qëllimit të Nenit 10 dhe nevojës për ta interpretuar atë dispozitë 
në mënyrë që të jetë më praktike dhe efektive, kur vetë teksti e bën të qartë se qëllimi i 
lirisë së shprehjes sipas Konventës është më i ngushtë: ai garanton një liri nga ndërhyrja 
e Qeverisë, asgjë më shumë.

V.
 Jurisprudenca e mëparshme e Gjykatës, Parimi themelor i sigurisë juridike dhe 

Autoriteti interpretues i Dhomës së Madhe
19. Më lejoni të kthehem tani në zhvillimet e jurisprudencës së Gjykatës mbi këtë fushë dhe 

rëndësinë e tyre për zgjidhjen e çështjes në fjalë.
20. Në paragrafët 126-33 të vendimit, shumica paraqet një pasqyrë të këtyre zhvillimeve, në 

veçanti të Dhomës Plenare dhe të Madhe në Leander k. Suedisë, Gaskin k. Mbretërisë 
së Bashkuar, Guerra dhe të tjerët k. Italisë dhe Roche k. Mbretërisë së Bashkuar, si dhe 
vendimet e Dhomës në Eccleston k. Mbretërisë së Bashkuar dhe Jones k. Mbretërisë 
së Bashkuar. Më pas, gjykimi i shumicës i referohet jurisprudencës vijuese, në veçanti 
vendimit mbi papranueshmërinë në Matky k. Republikës Çeke, vendimeve të Dhomës 
në Társaság a Szabadságjogokért k. Hungarisë, Kenedi k. Hungarisë, Youth Initiative 
for Human Rights k. Serbisë, Österreichische Vereinigung k. Austrisë dhe vendimit më 
i fundit të Dhomës së Madhe në Gillberg k. Suedisë (për citime të plota, shih tekstin e 
vendimit aktual).

21. Shumica, me të drejtë vë në dukje se në Leander, Gaskin, Guerra dhe të tjerët dhe Roche 
(së bashku me Eccleston dhe Jones), Gjykata caktoi parimet, të cilat do të bëheshin 
“qasja standarde jurisprudenciale” në vitet e mëvonshme, lidhur me këtë çështje. 
Gjykata u shpreh se “e drejta për lirinë e marrjes së informacionit në thelb i ndalon një 
Qeverie të kufizojë një person nga marrja e informacionit që të tjerët dëshirojnë ose 
mund të jenë të gatshëm t’i japin atij. Neni 10 nuk ... përfshin një detyrim ndaj Qeverisë 
për t’i dhënë një informacion të tillë individit”. Më pas, në një sërë vendimesh, Gjykata 
gjeti se kishte pasur ndërhyrje në një të drejtë të mbrojtur nga Neni 10 § 1, në situatat kur 
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kërkuesi konsiderohej se kishte pasur një të drejtë informimi të konsoliduar sipas ligjit 
të brendshëm, në veçanti duke u bazuar në një vendimin përfundimtar të gjykatës, por 
kur autoritetet kishin dështuar ta zbatonin atë të drejtë (shih paragrafin 131 të vendimit). 
Shumica përfundon se ky zhvillim nuk përbënte një largim, por më tepër një zgjerim të 
parimeve të themeluara në Leander, Gaskin, Guerra dhe të tjerët dhe Roche (parimet e 
Leanderit) referuar situatave ku një pushtet shtetëror kishte njohur të drejtën për të marrë 
informacione, por një pushtet tjetër shtetëror kishte ngurruar, ose nuk kishte arritur ta 
zbatonte këtë të drejtë.

22. Nuk shoh asnjë arsye që në lidhje me rastin në fjalë të shprehem mbi pikëpamjen e 
analizës së jurisprudencës së Gjykatës, duke qenë se mund të nxirren pikëpamje të 
ndryshme mbi faktin nëse kjo qasje është në përputhje me Nenin 10 të Konventës 
(shih, për shembull, opinionin kundërshtues të kolegëve të mi, gjyqtarëve Mahoney dhe 
Wojtyczek në çështjen e Guseva k. Bullgarisë, nr. 6987/07, 17 Shkurt 2015, cituar më 
poshtë). Mjafton të theksohet këtu se kjo linjë e jurisprudencës nuk është e aplikueshme 
në rastin aktual, pasi kërkuesit, sipas ligjit hungarez nuk kishin asnjë të drejtë për 
marrjen e informacionit, duke pasur parasysh se pretendimet e tyre për këtë qëllim ishin 
hedhur poshtë nga gjykatat vendase.

23. Megjithatë, vlen të theksohet se në gjykimin e sotëm, shumica vazhdon të thotë se në 
të njëjtën kohë me linjën e çështjeve të përmendura më lart, “u shfaq një qasje e lidhur 
ngushtë”, konkretisht ajo e përcaktuar në vendimet e Társaság dhe Österreichische 
Vereinigung, në të cilat Gjykata njohu, nën kushte të caktuara, ekzistencën e një të drejte 
të kufizuar për akses në informacione, si pjesë e lirive të parashikuara në Nenin 10 të 
Konventës. Në vijim, gjykimet e shumicës përmendin faktin që edhe pse Gjykata nuk ka 
artikuluar më parë në praktikën e saj gjyqësore marrëdhënien midis parimeve të Leander 
dhe zhvillimeve më të fundit, megjithatë kjo “nuk do të thotë se ato janë kontradiktore 
ose jokonsistente”. Duke iu referuar “rrethanave të veçanta të çështjes”, Gjykata, në 
vendimet e saj në Dhomën Plenare dhe atë të Madhe nuk ka aplikuar parimet e Leader, 
“përjashtimin e ekzistencës” së një të drejte për akses në informacione që disponohen 
nga autoritetet publike, ose një “detyrim korrespondues i Qeverisë në rrethana të tjera” 
(shih paragrafët 132-33 të vendimit). Këtu, shumica i kushton rëndësi të madhe referimit 
të Gjykatës në rastet e mësipërme, lidhur me “rrethanat e veçanta të rastit” dhe kështu, 
natyrës personale të informacionit të përfshirë.

Unë i kuptoj kolegët e mi në shumicë, kur thonë se këto çështje janë zgjidhur sipas 
Nenit 8 si çështje mbi aksesin në informacion, pra nuk janë zgjidhur sipas Nenit 10 të 
Konventës. Prandaj, argumentimi se gjetjet e mëparshme të Gjykatës nuk përjashtojnë 
njohjen e një të drejte të përgjithshme të aksesit, në rastet kur të drejtat e lirisë së 
shprehjes janë drejtpërdrejt të përfshira. Shkurtimisht, Gjykata konkludon se “ka ardhur 
koha për të sqaruar parimet klasike” (shih paragrafin 156 të vendimit).

24. Unë nuk pajtohem për arsyet e mëposhtme.
Është e qartë se sipas jurisprudencës së Gjykatës, një individ ka një të drejtë të qartë 

sipas Nenit 8 të Konventës për të pasur akses në të dhënat private që i përkasin atij dhe 
që mbahen nga autoritetet publike (shih, për shembull, Godelli k. Italisë, nr. 33783/09, 25 
Shtator 2012, §§ 68-72). Sikurse Lord Mance deklaroi për shumicën në Gjykatës Supreme 
të Mbretërisë së Bashkuar, në çështjen Kennedy (cituar më lart, § 68), kështu, një kërkesë 
për zbulimin e informacionit privat që mbahet nga autoritetet publike lidhur me të, fillon 
nga një bazë e fortë në Konventë. Nëse një kërkesë e tillë mund të shqyrtohet në bazë të 
Nenit 8, nuk ekziston asnjë arsye e qartë për të supozuar që kërkesa për informacione të 
tjera jo private është në përgjithësi e aksesueshme sipas Nenit 10.
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25. Më tej, dhe e rëndësishmja, në vendimin e Dhomës së Madhe në Guerra dhe të tjerët 
k. Italisë, Komisioni kishte mbështetur në mënyrë eksplicite të drejtën e aksesit në 
informacion sipas Nenit 10. Është e rëndësishme të kujtojmë se kjo çështje nuk ishte 
një çështje strikte mbi informacionin personal, pasi autoritetet lokale në Guerra dhe të 
tjerët kishin dështuar t’u siguronin banorëve informacione të mjaftueshme për një rrezik 
potencial shëndetësor që rrjedh nga prania e një fabrike kimike. Dhoma e Madhe e 
refuzoi në mënyrë eksplicite këtë ftesë për ta interpretuar në mënyrë kaq të gjerë Nenin 
10, por gjetjet e Gjykatës në vendimin aktual nënkuptojnë se Guerra dhe të tjerët duhet 
të kuptohen në mënyrë të tillë, sikur Neni 10 i Konventës u siguron OJQ, apo ndonjë 
“mbikëqyrësi tjetër publik apo social”, por jo vetë banorëve, një të drejtë për të kërkuar 
informacion të saktë nga autoritetet lokale në Itali, në një përpjekje për të dhënë një 
opinion publik për rreziqet shëndetësore që dalin nga industritë e rrezikshme.

Sipas mendimit tim, sa më lart nuk ka rrjedhë logjike. Çështjet Leander, Gaskin, 
Guerra dhe të tjerët dhe Roche i qëndrojnë propozimit të qartë që Neni 10 § 1 i Konventës 
nuk i jep të drejtën e aksesit në informacione, pavarësisht nëse qëllimi i palës kërkuese 
shtrihet në thelbin e fjalimit politik ose është më shumë sesa me natyrë private, edhe pse 
ende i lidhur me vlera të tjera të lirisë së shprehjes, këto të fundit të lidhura me “vetë-
përmbushjen personale”, të njohura nga Gjykata që herët  (shih, për shembull, Lingens 
k. Austrisë, 8 Korrik 1986, Seria A nr. 103, 41).

26. Përfundimisht, praktika gjyqësore në Leander, Gaskin, Guerra dhe të tjerët dhe Roche, 
duke përfshirë jo më pak se tri vendime të Dhomës Plenare dhe të Madhe, ishte e qartë. 
Siç është theksuar nga Gjykata Supreme e Mbretërisë së Bashkuar në Kennedy (cituar 
më lart, § 63), ata mbështesin propozimin se Neni 10 i Konventës nuk shkon aq larg sa 
“të imponojë në nivel evropian një detyrim pozitiv për zbulimin e informacionit nga 
ana e Shteteve Anëtare”. Është e vërtetë se tre prej këtyre çështjeve (Leander, Gaskin 
dhe Roche) kanë të bëjnë me informacione private, për të cilat Gjykata ka gjetur se një 
e drejtë e tillë mund të lindte sipas Nenit 8 të Konventës. Megjithatë, në të gjitha këto 
raste, “Gjykata nuk e ka lërë të hapur qëndrimin e saj lidhur me Nenin 10, apo nuk 
u shpreh se kjo nuk ngre një pyetje të veçantë. Përkundrazi, ajo e bëri të qartë se në 
rrethanat konkrete nuk u ngrit asnjë e drejtë sipas Nenit 10” (shih Gjykatën Supreme të 
Mbretërisë së Bashkuar në Kennedy, përmendur më lart, § 66).

27. Pse më pas, çështjet më të fundit, domethënë Társaság dhe Österreichische Vereinigung, 
kanë mbështetur në një masë të madhe  një interpretim “më të gjerë” të Nenit 10? Këto 
gjykime në nivelin e Dhomës, sipas mendimit tim, nuk kanë vlerë si precedent, pasi 
ato ishin në konflikt të drejtpërdrejtë me linjën e jurisprudencës së Dhomës Plenare 
dhe të Madhe në Leander. Këto gjykime mund të kenë pasur disa vlera si precedent 
për rastin në fjalë, nëse i shqyrtonin drejtpërsëdrejti argumentet e paraqitura në rastet 
e mëparshme, në veçanti duke analizuar formulimin e Nenit 10 § 1 të Konventës, 
objektin, qëllimin dhe punën përgatitore të saj, të cilat të gjitha tregojnë qartë një 
drejtim tjetër dhe mbështesin drejtpërsëdrejti parimet e Leander, siç e kam shpjeguar 
më lart. Megjithatë, në Társaság nuk përmenden fare këto argumente. Në mbështetje të 
konstatimeve të saj se Gjykata “kohët e fundit ka avancuar drejt një interpretimi më të 
gjerë të nocionit të “lirisë për të marrë informacione” (shih § 35), Dhoma në Társaság 
i referohet vetëm vendimit të papranueshmërisë në Sdruženi Jihočeské Matky, në fakt 
një burim shumë i dobët dhe që sot vështirë se mund të jetë përcaktues. Në fakt, nuk ka 
një referencë të vetme ndaj vendimeve të Dhomës Plenare dhe të Madhe në Gaskin dhe 
Roche, si dhe referimi ndaj Guerra dhe të tjerët (shih § 36) është bërë në një kontekst që 
është tërësisht i papërshtatshëm për parimet e përfshira në Társaság. Përfundimisht, sa i 
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përket gjykimit të mëvonshëm në Österreichische Vereinigung, mjafton të theksohet se 
ai thjesht miraton qasjen në Társaság, pa ndonjë koment të mëtejshëm.

28. Për sa i përket çështjeve të tjera ku është njohur e drejta për akses në informacione sipas 
Nenit 10 të Konventës, si Kenedi, Youth Initiative for Human Rights, Gillberg, Roşiu k. 
Rumanisë dhe Guseva k. Bullgarisë (shih referencat e plota në gjykim), këto janë çështje 
që ka pasur një të drejtë të konsoliduar për informim sipas ligjit të brendshëm. Prandaj, 
ato janë qartësisht jo të përshtatshme për qëllimet e rastit aktual, pasi për kërkuesin nuk 
kishte të drejtë aksesi në informacion të njohur në nivelin e brendshëm. Për më tepër, 
në Gillberg, Dhoma e Madhe, përmes miratimit të saj përsëriti parimet e përgjithshme 
në Leander. Megjithatë, në të njëjtën kohë, Dhoma e Madhe deklaroi se të drejtat e 
brendshme për të aksesuar informacionin mund të krijojnë një të drejtë sipas Nenit 10 
(shih § 93). Përsëri, siç e kam shpjeguar, nuk është ky rasti konkret.

29. Në përmbledhje, jurisprudenca e mëparshme e kësaj Gjykate, sidomos gjykimet e 
Dhomës Plenare dhe të Madhe, duhet të kuptohen sikur bazuar në Nenin 10 § 1 të 
Konventës përjashtojnë një të drejtë për akses në informacione që disponohen nga 
autoritetet publike. Në masën që zhvillimet e mëvonshme në vendimmarrjen e të 
dyja Dhomave kundërshtojnë gjetjet e qarta të përcaktuara në vijën e qëndrueshme 
të gjykimeve të Dhomës Plenare dhe të Dhomës së Madhe, të cilat përcaktojnë dhe 
konfirmojnë parimet e Leander, ato sipas mendimit tim nuk kanë vlerë si precedent 
në dritën e Nenit 43 të Konventës, e cila parashikon si autoritet interpretues Dhomën 
e Madhe. Kjo nuk është në përputhje me garancinë themelore të sigurisë juridike dhe 
i zvogëlon Shteteve Anëtare mundësinë për të siguruar të drejtat e parashikuara në 
Nenin 1 të Konventës, si dhe parimin e subsidiaritetit, nëse Dhomat e kësaj Gjykate nuk 
zbatojnë me besnikëri jurisprudencën e konsoliduar të Dhomës së Madhe. Në fjalët e 
nënvlerësuara të Gjykatës Supreme të Mbretërisë së Bashkuar: “Gjykatat kombëtare që 
kërkojnë të marrin në konsideratë jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut nuk i vijnë në ndihmë vendime të ndryshme të Seksionit, të cilat, pa shpjegime 
të qarta, tregojnë drejtime jo në përputhje me autoritetin e Dhomës së Madhe” (shih 
Kennedy, cituar më lart, § 59).

Përfundimisht, është sinqerisht e pamundur të pranohet se shumica është angazhuar 
thjesht në “sqarimin” e parimeve të Leander. Përkundrazi, le të jetë e qartë, që sot, në 
fakt, është anuluar praktika gjyqësore e vendosur nga Dhoma Plenare dhe e Madhe në 
Leander, Gaskin, Guerra dhe të tjerët dhe Roche.

VI. 
Doktrina e Instrumentit të Gjallë dhe Parimi i Interpretimit të Harmonizuar, lidhur 

me Normat e tjera relevante të së Drejtës Ndërkombëtare
30. Ashtu sikurse as kuptimi i zakonshëm i Nenit 10 § 1 të Konventës, as objekti dhe qëllimi 

i saj, puna përgatitore apo jurisprudenca e mëparshme nuk mund të mbështesin gjetjet 
e Gjykatës, argumenti kryesor për njohjen e një të drejte aksesi në informacionin që 
disponohet nga autoritetet publike, në thelb, bazohet në doktrinën e instrumentit të gjallë 
dhe në zhvillimet në të drejtën krahasuese dhe ndërkombëtare (shih paragrafët 138-48 të 
vendimit).

31. Gjykata konstaton se, meqenëse shumica dërrmuese e Shteteve Anëtare të Këshillit të 
Evropës kanë miratuar legjislacionin parësor që njeh një të drejtë ligjore për akses në 
informacion dhe/ose dokumente zyrtare që disponohen nga autoritetet publike, Gjykata 
është e bindur se ekziston “një konsensus i gjerë ... mbi nevojën për të njohur një të 
drejtë individuale të aksesit në informacionet që disponohen nga Shteti, në mënyrë që t’i 
mundësojë publikut të shqyrtojë dhe të formojë një opinion mbi çdo çështje me interes 
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publik, duke përfshirë mënyrën e funksionimit të autoriteteve publike në një shoqëri 
demokratike”. Më tej, duke iu referuar Nenit 19 të KNDCP, pikëpamjeve të Komitetit të 
të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara dhe Raportuesit Special të OKB-së për 
lirinë e opinionit dhe të shprehjes, Gjykata konstaton se një “shkallë e lartë konsensusi 
gjithashtu ekziston edhe në nivel ndërkombëtar”. Megjithatë, duke pranuar se këto 
konkluzione në nivel ndërkombëtar janë miratuar në lidhje me Nenin 19 të KNDCP, 
Gjykata vlerëson, pavarësisht një ndryshimi domethënës në formulim, të cilin Gjykata 
e pranon, se rëndësia e tyre për rastin në fjalë rrjedh nga fakti se e drejta e aksesit në të 
dhënat dhe dokumentet e interesit publik konsiderohet “e pandarë nga liria e shprehjes”. 
Gjykata, gjithashtu në mbështetje të konstatimeve të saj, i referohet Nenit 42 të Kartës 
së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, Rregullores (KE) nr. 1049/2001 dhe 
Konventës së Këshillit të Evropës 2009 mbi Aksesin në Dokumentet Zyrtare, edhe pse 
kjo e fundit është ratifikuar vetëm nga shtatë shtete anëtare. Ajo konkludon se këto 
norma “[tregojnë] një evolucion të vazhdueshëm në drejtim të njohjes së detyrimit të 
shtetit për të siguruar akses në informacione publike”. Sipas pikëpamjes së Gjykatës, 
Konventa e Këshillit të Evropës 2009 “tregon një prirje të caktuar drejt një standardi 
evropian, i cili duhet të shihet si një konsideratë relevante” (shih paragrafët 139-45 të 
vendimit).

32. Edhe një herë, arsyetimi i Gjykatës këtu është problematik në disa nivele.
Së pari, duhet të përsëritet se aplikimi i doktrinës së instrumentit të gjallë, i cili 

është baza e referimit të Gjykatës mbi një “konsensus të gjerë” të supozuar brenda 
Evropës, varet nga ekzistenca e demonstruar e një konsensusi apo konvergjence praktike 
të Shteteve Anëtare, për sa i përket të drejtës në fjalë. Për më tepër, veçanërisht kur një e 
drejtë e tillë duket të jetë e përjashtuar nga formulimi i Konventës, ky konsensus duhet 
të tregojë një mirëkuptim ose, të paktën, një pranim të nënkuptuar nga Shtetet Anëtare 
për detyrimet e tyre të zgjeruara sipas Konventës.

33. Edhe pse është e vërtetë se pothuajse të gjitha Shtetet Anëtare të Këshillit të Evropës e 
kanë miratuar legjislacionin mbi lirinë e informimit në nivelin e legjislacionit parësor, 
çështja këtu është më komplekse, për arsye se nuk është arritur një konsensus që të 
pranojë se një e drejtë e përgjithshme e aksesit në dokumente publike, e bazuar në të 
drejtën e lirisë së shprehjes, ka arritur nivel kushtetues, duke kufizuar kështu kontrollin 
demokratik të fushëveprimit dhe përmbajtjes së saj në secilin Shtet Anëtar. Përkundrazi, 
siç tregohet qartë nga hezitimi i madh i Shteteve Anëtare për të ratifikuar Konventën 
2009 të Këshillit të Evropës mbi Aksesin në Informacione, Shtetet duket se dëshirojnë 
të ruajnë kufijtë e tyre të diskrecionit demokratik në këtë fushë. Pavarësisht nga fakti 
se vetëm shtatë Shtete Anëtare deri më tani kanë ratifikuar Konventën e vitit 2009, që 
Gjykata të gjejë se thjesht miratimi i Konventës së vitit 2009 në nivelin e Këshillit të 
Evropës “tregon një prirje të caktuar drejt një standardi evropian” është pak të thuhet 
se është e diskutueshme. Është e rëndësishme të kujtojmë se përse Këshilli i Evropës e 
konsideroi të nevojshme që në radhë të parë të hartojë dhe pastaj të propozojë miratimin 
e një Konvente mbi aksesin në dokumentet zyrtare. Arsyeja ishte, siç shpjegohet në 
Raportin Shpjegues të Konventës së vitit 2009, se Neni 10 i Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut nuk garanton një të drejtë të përgjithshme për akses në dokumentet 
zyrtare. Në këtë drejtim, gjykimi i sotëm kufizon rëndë rëndësinë e Konventës së vitit 
2009 dhe në fakt i privon Shtetet Anëtare nga pushteti për të vendosur për veten e tyre, 
bazuar në vullnetin e tyre sovran dhe demokratik, nëse dëshirojnë të jenë të angazhuara 
në nivel ndërkombëtar lidhur me detyrimet e kësaj fushe.

34. Në dritën e sa më sipër, unë vlerësoj se përmbushja e kushteve strikte për t’u mbështetur 
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në doktrinën e instrumentit të gjallë, bazuar në ekzistencën e një konsensusi evropian 
për njohjen kushtetuese dhe në bazë të Konventës, të një të drejte themelore për akses 
në informacione që disponohen nga autoritetet publike, nuk është demonstruar në rastin 
aktual. Unë përsëris se në atë masë të kufizuar që aksesi në informacione publike ka 
status kushtetues në Shtetet Anëtare, me shumë pak përjashtime, ai është i bazuar në 
një dispozitë të posaçme kushtetuese që parashikon këtë të drejtë. Ajo nuk bazohet në të 
drejtën e përgjithshme për lirinë e shprehjes, siç u deklarua nga kërkuesit dhe u pranua 
nga shumica në këtë çështje.

35. Së dyti, lidhur me referimin e Gjykatës në Nenin 42 të Kartës së BE-së për të Drejtat 
Themelore, mjafton të theksohet se Karta bën një dallim të qartë midis lirisë së shprehjes 
dhe aksesit në dokumentet zyrtare të organeve të BE-së, Neni 11 § 1, i cili është 
tekstualisht i njëjtë me Nenin 10 § 1 të Konventës, dhe i dyti i parashikuar nga Neni 42 
i Kartës për akses në dokumente zyrtare, siç është theksuar nga Gjykata. Referenca e 
Gjykatës në Nenin 42 të Kartës së BE-së duket kështu, të vërtetojë të kundërtën e asaj 
që synon shumica në arsyetimin e saj. Me fjalë të tjera, për shkak të faktit se aksesi në 
dokumente zyrtare nuk është i lidhur me lirinë e shprehjes, Karta e BE-së e parashikon 
këtë të drejtë në një dispozitë të veçantë, e cila dallon nga dispozitat që garantojnë lirinë 
e shprehjes. Përveç kësaj, është e rëndësishme të theksohet se Neni 42 i Kartës mbulon 
vetëm aksesin në dokumentet që disponohen nga institucionet dhe organet e BE-së. 
Pavarësisht, kompetencave të gjera rregullatore të dhëna nga Traktati mbi Funksionimin 
e Bashkimit Evropian, Shtetet Anëtare të këtij të fundit kanë zgjedhur, për sa i përket një 
të drejte të gjerë të aksesit në dokumentet e mbajtura nga autoritetet kombëtare, të ruajnë 
diskrecionin e tyre mbi këtë fushë.

36. Së fundmi, për sa i përket referencave të Gjykatës ndaj materialeve të tjera të së drejtës 
ndërkombëtare, në veçanti Nenit 19 të KNDCP dhe instrumenteve shoqëruese të OKB-
së, përsëri theksoj se është e rëndësishme që, ndryshe nga Neni 10 § 1 i Konventës, 
KNDCP garanton në mënyrë të shprehur lirinë për të kërkuar informacion, e cila është 
baza tekstuale për të drejtën e aksesit në dokumentet publike, siç konfirmohet nga 
UNHRC (shih paragrafët 37-41 të vendimit). Në këtë kuptim, e drejta për të aksesuar 
dokumente zyrtare është në fakt, pjesë e natyrshme e lirisë së shprehjes, siç garantohet 
me Nenin 19 të KNDCP-së, por ky nuk është rasti lidhur me Nenin 10 § 1 të Konventës. 
Në masën që Gjykata i referohet instrumenteve të tjera të përgjithshme ndërkombëtare 
të soft-law, rekomandimeve dhe raporteve të Raportuesit Special të OKB-së, këto mund 
të vlerësohen vetëm në këtë kontekst si “aspirata të përgjithshme” në nivelin politik. 
Sidoqoftë, çështja përpara Gjykatës është, siç vërehet me të drejtë në të njëjtin kontekst 
nga Gjykata e Lartë e Mbretërisë së Bashkuar në Kennedy (cituar më lart, § 99), nëse 
Neni 10 “përmban një vendim konkret për t’i dhënë efekt të përgjithshëm atyre në nivel 
ndërkombëtar dhe i zbatueshëm pa nevojën e masave të tjera specifike dhe pa asnjë 
kontroll mbi kualifikimet dhe kufizimet në atë nivel”. Nuk gjej asgjë në arsyetimin e 
shumicës në gjykimin e sotëm, i cili të jetë mjaftueshëm bindës për të konkluduar se 
Neni 10 § 1 mund të interpretohet në atë mënyrë.

VII.
Pasojat praktike të njohjes së një të drejte për akses në informacione që disponohen 

nga autoritetet publike sipas Konventës
37. Së fundi, më lejoni të them disa fjalë për pasojat praktike të gjykimit të sotëm, meqë 

kur vlerësohet nëse ka ardhur koha të njihet një e drejtë e re sipas Konventës, është e 
rëndësishme të shqyrtohet shtrirja e një njohjeje të tillë në nivelet kombëtare, si dhe 
nëse kjo Gjykatë mund të zgjerojë qëllimin dhe përmbajtjen e së drejtës në fjalë në një 
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mënyrë të parashikueshme dhe të aplikueshme për çështjet e ardhshme.
38. Sipas mendimit tim, e drejta e pavarur për të pasur akses në informacionin që disponohet 

nga autoritetet publike sipas Nenit 10 § 1 të Konventës, pa personin apo subjektin në 
fjalë që ka një të drejtë të tillë sipas ligjit të brendshëm, do të krijojë probleme të shumta 
konceptuale dhe praktike për Gjykatën në të ardhmen. Më lejoni të përmend tre prej 
tyre:

39. Së pari, është e domosdoshme të kuptohet natyra dhe struktura e shumicës dërrmuese të 
legjislacionit të lirisë së informimit në fuqi në Shtetet Anëtare. Kufizimet e aksesit, sipas 
ligjit të brendshëm mund të jenë ose absolute ose të kushtëzuara (shih, për shembull, 
Pävi Tiilikka, “Access to Information as a Human Right in the Case Law of the European 
Court of Human Rights”, (2013) 5 (1) JML 79-103, p. 83). Pasi të njihet në bazë të Nenit 
10, e drejta e aksesit, në parim duhet të jetë e balancuar me moszbulimin e informacionit 
për interesa private sipas Nenit 8 të Konventës, kjo në rastet kur informacioni i kërkuar 
është i një natyre personale, si dhe të balancohet në situata të tjera me interes publik që 
bien nën shqyrtimin e Nenit 10 § 2. Këto ushtrime balancuese, jo domosdoshmërish do të 
bashkëjetojnë në harmoni me normat e brendshme, duke parashikuar kufizime absolute 
në aksesin e publikut në dokumente, për shembull, në fushat e sigurisë kombëtare, 
zbatimit të ligjit ose mbrojtjes së të dhënave. Këto vështirësi mund të evidentohen qartë 
nga mënyra se si Gjykata aplikon arsyetimin e saj në rrethanat e rastit në fjalë.

40. Aplikimi i kërkuesve për informacion mbi mbrojtësit publikë në procedurat penale u 
refuzua nga gjykatat vendase në bazë të Aktit hungarez të të Dhënave (shih paragrafin 
32 të vendimit), i cili parashikon që “të dhënat personale” që disponohen nga autoritetet 
publike nuk i nënshtrohen aksesit publik, përveç aplikimit të përjashtimeve shumë të 
kufizuara, i cili nuk mendohet të jetë rasti në nivelin e brendshëm. Kështu, Akti i të 
Dhënave i pengoi gjykatat vendase të shqyrtonin natyrën e mundshme të interesit publik 
të informacionit (shih paragrafin 176 të vendimit) dhe ky është një element i rëndësishëm 
në arsyetimin e Gjykatës për të gjetur shkelje të Nenit 10 mbi faktet e çështjes (shih 
paragrafin 199). Me fjalë të tjera, pasojat praktike të vendimit të Gjykatës konsistojnë 
në faktin që Shtetet Anëtare të Këshillit të Evropës, tani duhet të ndryshojnë rrënjësisht 
ligjet e tyre kombëtare të lirisë së informimit, me qëllim që të marrin parasysh kërkesat 
e Nenit 10 të Konventës, të cilat logjikisht rrjedhin nga gjykimi i sotëm. Ata, aty ku 
është e përshtatshme, duhet gjithashtu të bashkërendojnë këto kërkesa me legjislacionin 
kombëtar dhe atë BE për mbrojtjen e të dhënave.

41. Në lidhje me këtë pikë, vlen të përmendet se gjetjet e shumicës në paragrafin 194 të 
vendimit janë gjithashtu mjaft problematike. Gjykata me të drejtë vlerëson se kërkesa 
e bërë nga aplikantët në nivel kombëtar për emrat e mbrojtësve publikë ka të bëjnë me 
“të dhënat personale”. Megjithatë, sipas pikëpamjes së Gjykatës, duke pasur parasysh 
se të dhënat “që lidhen kryesisht me kryerjen e veprimtarive profesionale në kuadrin 
e procedurave publike”, Qeveria nuk tregoi që zbulimi i të dhënave të kërkuara për 
qëllime specifike të kryerjes së studimit të kërkuesit mund të kishte ndikuar në gëzimin 
e së drejtës për respektimin e jetës private së mbrojtësve publikë, në kuptim të Nenit 
8 të Konventës. Sipas mendimit tim, kjo linjë e arsyetimit nuk është në përputhje me 
praktikën e konsoliduar të Gjykatës në fushën e mbrojtjes së të dhënave, fushë të cilën 
Gjykata e ka interpretuar në mënyrë të vazhdueshme nën Nenit 8 § 1 të Konventës në 
mënyrë të gjerë, duke përfshirë “ruajtjen e të dhënave në lidhje me ‘jetën private’ të një 
individi” dhe në këtë drejtim ka gjetur se “nuk ka asnjë arsye parimore për të justifikuar 
përjashtimin e veprimtarive të një natyre profesionale apo biznesi nga nocioni jetë 
private” (shih Amann k. Zvicrës [GC], nr. 27798/95, § 65, 16 Shkurt 2000, dhe, më i 
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fundit, Uzun k. Gjermanisë, nr. 35623/05, § 48, 2 Shtator 2010). Në gjykimin e Dhomës 
së Madhe në Amann, përmendur më lart, § 65, Gjykata i referohet në këtë drejtim Nenit 
2 të Konventës së Këshillit të Evropës të 28 Janarit 1981 për Mbrojtjen e Individëve në 
lidhje me Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale, e cila i përcakton të dhënat si 
“çdo informacion në lidhje me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm” (shih 
gjithashtu Uzun, cituar më lart, § 48).

Prandaj, deri më sot, fakti i thjeshtë se të dhënat personale që disponohen nga 
autoritetet publike, duhet të jenë të lidhura me aktivitetet publike të personit të 
interesuar, nuk ka pasur asnjë ndikim mbi çështjen e pragut, nëse Neni 8 si i tillë është i 
zbatueshëm. Kjo çështje është marrë parasysh në vlerësimin e meritave nëse, për faktet 
specifike të një çështjeje, zbulimi i këtyre të dhënave përbën një ndërhyrje proporcionale 
në të drejtat e privatësisë sipas Nenit 8 § 2 të Konventës. Vendimi i shumicës në çështjen 
në fjalë e vë në pikëpyetje të gjithë këtë linjë të praktikës gjyqësore të Gjykatës dhe 
gjithashtu mund të jetë vështirë të pajtohet me zhvillimet e vazhdueshme legjislative 
dhe juridike në fushën e mbrojtjes së të dhënave sipas Bashkimit Evropian (shih Nenin 1 
(1) Direktiva 95/46/EC dhe Rregullorja (EU) 2016/79 mbi Mbrojtjen e personave fizikë 
në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave).

42. Problemi i dytë lidhur me gjetjen e Gjykatës mbi faktin se e drejta e aksesit në dokumente 
zyrtare rrjedh në mënyrë të pavarur nga Neni 10, sjell që në të ardhmen Gjykata duhet 
të krijojë koncepte autonome sipas Konventës mbi konceptin se çfarë përbën një 
“autoritet publik” ose një “autoritet quasi-publik”, apo edhe të përcaktojë nocionin e një 
“dokumenti zyrtar”. Po në lidhje me subjektet private që mbajnë dokumente zyrtare në 
bazë të transferimit të këtyre të dhënave, apo marrëdhënieve kontraktore me Qeverinë? 
Në fakt, dhe përsëri duke përdorur fjalët premtuese të Gjykatës Supreme të Mbretërisë 
së Bashkuar në Kennedy (cituar më lart, § 94), duke e interpretuar Nenin 10 § 1 sikur 
përfshin një detyrë të Qeverisë për zbulimin e të gjitha çështjeve me interes publik, kjo 
“çon në një propozim që nuk është e nevojshme asnjë rregullore kombëtare mbi lloje 
të tilla zbulimi, përpara se të lindë një detyrë e tillë. Neni 10 do të bëhej një ligj i gjerë 
evropian për lirinë e informimit, por do të ishte një ligj që nuk përmban dispozita dhe 
kualifikime specifike të cilat në praktikë debatohen dhe modifikohen nga legjislaturat 
kombëtare sipas kushteve kombëtare dhe janë të përcaktuara në ligjet kombëtare të lirisë 
së informacionit”. Mua më duket se kjo është pasoja e pashmangshme e gjykimit të 
sotëm.

43. E treta, dhe së fundmi, e drejta e aksesit e njohur sot është, sikurse na thotë Gjykata, 
e parashikuar kryesisht për “personin që kërkon akses në informacione ... me qëllim 
informimin e publikut në cilësinë e një “mbikëqyrësi” publik (shih paragrafin 168 të 
vendimit). Me fjalë të tjera, megjithëse e drejta e përgjithshme për lirinë e shprehjes sipas 
Nenit 10 § 1 vlen për “të gjithë”, aplikimi i së drejtës së re për akses në informacione 
zyrtare përcaktohet nga fakti nëse personi që kërkon dokumente të tilla e bën këtë për të 
nxitur veprimtaritë mbi lirinë e shprehjes për interesa publike.

44. Kjo ngre pyetjen: Pse e drejta është kaq e kufizuar? Po në lidhje me një person të interesuar, 
i cili dëshiron, për shembull, të marrë informacion mbi propozimet e caktuara buxhetore 
lidhur me përmirësimet në strehimin e personave të pastrehë? Po në rastet kur një person 
pretendon një të drejtë vetëm për vete dhe për asnjë tjetër, për të vazhduar edukimin dhe 
mendimin e tij qytetar, apo pa pasur asnjë qëllim të shpërndarë më tej mendimet dhe 
opinionet e tij mbi çështjen. A nuk do të përfitonte sipas Konventës nga e drejta e re e 
njohur në gjykimin e sotëm? Nëse jo, pse jo, duke pasur parasysh se liria e shprehjes 
sipas Nenit 10 të Konventës, bazuar në jusrisprudencën e konsoliduar të Gjykatës, në 
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asnjë mënyrë nuk kufizohet vetëm në nxitjen e deklaratave politike apo debatit publik, 
por gjithashtu ka për qëllim të përmirësojë vetë-përmbushjen individuale?

45. Siç është theksuar saktë nga Gjykata Supreme e Mbretërisë së Bashkuar në Kennedy 
(cituar më lart, § 93), “shumë organizata dhe individë, duke përfshirë ata që kërkojnë 
informacion për kërkime ose për qëllime historike ose personale ose familjare, mund 
të kenë interesa legjitime dhe të kuptueshme në aplikimin e një e drejtë për informim”. 
“Përkufizimi i [rolit të një mbikëqyrësi shoqëror], në mënyrë të arsyeshme nuk mund të 
përfaqësojë asnjë lloj premise formale, përpara se të ndodhë një shkelje e një detyrimi të 
brendshëm mbi zbulimin e informacionit dhe të angazhohet [Neni 10 § 1 i Konventës]”. 
Kolegu im Wojtyczek e shqyrtoi këtë çështje në terma të njëjtë, madje më ashpër në 
mendimin e tij mospajtues në Guseva k. Bullgarisë (cituar më sipër), ku ai deklaroi se 
kjo qasje “dallon në mënyrë të nënkuptuar midis dy kategorive të subjekteve juridike: 
gazetarët dhe organizatat joqeveritare nga njëra anë, dhe të gjithë personave të tjerë nga 
ana tjetër. Kategoria e parë gëzon mbrojtje më të fortë në lidhje me të drejtën e aksesit në 
informacione, ndërsa kategoria e dytë nuk gëzon të njëjtën mbrojtje. E gjithë kjo çon në 
një njohje të nënkuptuar të dy qarqeve të subjekteve juridike: një elitë e privilegjuar me 
të drejta të posaçme për të aksesuar informacione dhe “njerëzit e thjeshtë”, të nënshtruar 
ndaj një regjimi të përgjithshëm që lejon kufizime më të gjera”.

46. Në përmbledhje, megjithëse e drejta për të pasur akses në informacione që disponohen 
nga autoritetet publike, siç është gjetur nga Gjykata sot, supozohet të jetë parimisht 
e aplikueshme vetëm për ata persona apo subjekte që janë në biznesin e “informimit 
të debatit publik”, të ashtuquajturit sipas termave të Gjykatës “watchdogs” publikë 
apo socialë, nuk ka kufizim konceptual koherent të mjaftueshëm sipas Nenit 10 të 
Konventës për të ndaluar që kjo e drejtë në të ardhmen të zbatohet në realitet si një 
e drejtë e përgjithshme për akses në dokumente zyrtare ndaj çdo personi që kërkon 
një informacion të tillë nga Qeveria. Në fakt, ky lexim i vendimit të sotëm përputhet 
plotësisht me arsyetimin e Gjykatës në paragrafin 168, ku ajo në mënyrë eksplicite 
deklaron që e drejta e sapokrijuar e Konventës për akses në dokumente zyrtare nuk 
zbatohet ekskluzivisht për OJQ-të dhe shtypin. Përkundrazi, e drejta jo vetëm që shtrihet 
tek “kërkuesit akademikë” dhe “autorët letrarë për çështje të interesit publik”, por edhe 
për “blogerët dhe përdoruesit popullorë të mediave sociale”, të cilët gjithashtu mund të 
“asimilohen” nga termi vëzhgues publikë. Është e qartë se shtrirja potenciale e këtyre 
kategorive, të cilët tani, sipas Konventës gëzojnë një të drejtën të pavarur për akses në 
dokumente zyrtare, do të jetë jashtëzakonisht e vështirë të kufizohet për nevoja praktike.
VIII. Konkluzion

47. Unë konkludoj të njëjtën gjë si në fillim.
E kuptoj plotësisht se çfarë i ka frymëzuar kolegët e mi në shumicë për të kërkuar 

njohjen e një të drejte për akses në informacione që disponohen nga autoritetet publike. 
Megjithatë, pas rishikimit gjithëpërfshirës dhe reflektimit mbi të gjitha argumentet 
ligjore të disponueshme dhe relevante, si dhe pas një vlerësimi të pasojave praktike të 
një gjetje të tillë, unë mund të konkludoj se aplikimi i kërkuesit duhet të rrëzohet si i 
papajtueshëm ratione materiae me Konventën.
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DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA E KHLAIFIA DHE TË TJERË k. ITALISË

(Kërkimi nr. 16483/12)

GJYKIMI

STRASBURG

15 Dhjetor 2016

Ky gjykim është final, por mund të jetë subjekt i rishikimit redaktues.
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Në çështjen e Khlaifia dhe të Tjerë k. Italisë,
Gjykata Evropiane për të Drejtave të Njeriut, mbledhur në Dhomën e Madhe, e 

përbërë nga:
Luis López Guerra,   Kryetar,
Guido Raimondi,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Angelika Nußberger,
Khanlar Hajiyev,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Krzysztof Wojtyczek,
Dmitry Dedov,
Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Poláčková,
Georgios A. Serghides,   gjyqtarë,
dhe Johan Callewaert, Zëvendës Sekretar i Dhomës së Madhe,
Pas shqyrtimit privatisht më 22 Qershor 2016 dhe 2 Nëntor 2016,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili është miratuar në datën e fundit të lart-përmendur:

PROCEDURA

1.  Çështja e ka zanafillën në një kërkim (nr. 16483/12) kundër Republikës Italiane, 
paraqitur pranë Gjykatës në bazë të Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga tre shtetas tunizianë, Z. Saber Ben 
Mohamed Ben Ali Khlaifia, Z. Fakhreddine Ben Brahim Ben Mustapha Tabal dhe Z. 
Mohamed Ben Habib Ben Jaber Sfar (“kërkuesit”), më 9 Mars 2012.

2.  Kërkuesit u përfaqësuan nga Z. L. M. Masera dhe Z. S. Zirulia, avokatë që ushtronin 
profesionin në Milano. Qeveria italiane (“Qeveria”) u përfaqësua nga agjentja e tyre, 
Znj. E. Spatafora.

3.  Kërkuesit pretendonin veçanërisht se ata kishin qëndruar të izoluar në një qendër 
pritjeje për emigrantët e parregullt, në kundërshtim me Nenet 3 dhe 5 të Konventës. 
Ata gjithashtu argumentuan se i ishin nënshtruar një dëbimi kolektiv dhe se sipas ligjit 
italian nuk kishin asnjë mjet efektiv ankimi për shkeljen e të drejtave themelore të tyre.

4.  Kërkimi u caktua në Seksionin e Dytë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 i Rregullores së 
Gjykatës). Më 27 Nëntor 2012, u njoftua Qeveria për aplikimin. Më 1 Shtator 2015, një 
Dhomë e atij Seksioni, e përbërë nga Işıl Karakaş, Kryetar, Guido Raimondi, András 
Sajó, Nebojsha Vučinić, Helen Keller, Paul Lemmens dhe Robert Spano, gjyqtarë dhe 
Stanley Naismith, Sekretar Seksioni, dolën me një vendim në shumicë duke e deklaruar 
aplikimin pjesërisht të pranueshëm; duke vendosur unanimisht se kishte pasur shkelje 
të Nenit 5 §§ 1, 2 dhe 4 të Konventës dhe se nuk kishte pasur asnjë shkelje të Nenit 3 
të Konventës për shkak të kushteve në të cilat kërkuesit u mbajtën në anijet Vincent dhe 
Audace; si dhe duke vendosur në vijim, me pesë vota ndaj dy, se kishte pasur shkelje të 
Nenit 3 të Konventës për shkak të kushteve në të cilat kërkuesit ishin mbajtur në Qendrën 
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Parësore të Pritjes dhe Ndihmës (QPPN) të Contrada Imbriacola, si dhe shkeljet të Nenit 
4 të Protokollit nr. 4 të Konventës dhe të Nenit 13 të Konventës, të marra së bashku 
me Nenin 3 të Konventës dhe me Nenin 4 të Protokollit Nr. 4. Këtij gjykimi i janë 
bashkëlidhur opinioni kundërshtues i gjyqtarit Keller, mendimi i përbashkët pjesërisht 
kundërshtues i gjyqtarëve Sajó dhe Vučinić, si dhe mendimi pjesërisht kundërshtues i 
gjyqtarit Lemmens.

5.  Më 1 Dhjetor 2015, Qeveria kërkoi referimin e çështjes te Dhoma e Madhe, në përputhje 
me Nenin 43 të Konventës dhe rregullin 73. Më 1 Shkurt 2016, paneli i Dhomës së 
Madhe e miratoi kërkesën.

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua sipas dispozitave të Nenit 26 §§ 4 dhe 5 të 
Konventës dhe rregullit 24.

7.  Kërkuesit dhe Qeveria, secili parashtruan vërejtje të mëtejshme me shkrim në lidhje me 
pranueshmërinë dhe meritat e çështjes.

8.  Përveç kësaj, u paraqitën komente me shkrim nga katër shoqata që i përkisnin 
Coordination Française pour le droit d’asile (koalicioni francez për të drejtën e azilit 
- shih paragrafin 157 më poshtë), dhe Centre for Human Rights and Legal Pluralism of 
McGill University, Centre AIRE dhe Këshilli Evropian për Refugjatët dhe të Dëbuarit 
(ECRE), të cilat Kryetari i lejoji të paraqiteshin (Neni 36 § 2 i Konventës dhe rregulli 44 
§ 3).

9.  Një seancë u zhvillua në publik në ndërtesën e të drejtave të njeriut, Strasburg, më 22 
Qershor 2016 (rregulli 59 § 3).

U paraqitën përpara Gjykatës:

(a) për Qeverinë
Znj. P. ACCARDO,        Bashkë-Agjent                                                                                       
Znj. M.L. AVERSANO, Anëtar i Shërbimit Kombëtar Ligjor, Ekspert ligjor,
Znj. P. GIUSTI, Ministria e Brendshme,
Znj. R. RENZI, Ministria e Brendshme,
Znj. R. CIPRESSA, Ministria e Brendshme,    Këshilltarë;

                                                        
(b) për kërkuesit

Z. L. MASERA, Avokat,
Z. S. ZIRULIA, Avokat,      Këshilltar,
Znj. F. CANCELLARO,      Këshilltare

Gjykata dëgjoi parashtrimet e Z. Masera, Z. Zirulia, Znj. Aversano dhe Znj. Cipressa, si 
dhe përgjigjet e tyre ndaj pyetjeve të gjyqtarëve.

FAKTET 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

10. Kërkuesit kanë lindur përkatësisht në vitin 1983, 1987 dhe 1988. Z. Khlaifia (“kërkuesi 
i parë”) jeton në Om Laarass (Tunizi); Z. Tabal dhe Z. Sfar (“kërkuesi i dytë dhe i tretë”) 
jetojnë në El Mahdia (Tunizi).
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A. Mbërritja e kërkuesve në bregdetin italian dhe largimi i tyre në Tunizi

11. Më 16 Shtator 2011 (kërkuesi i parë) dhe një ditë më pas, më 17 Shtator (kërkuesi i dytë 
dhe i tretë) u larguan së bashku me persona të tjerë nga Tunizia, përmes anijeve të vjetra 
që shkonin për në bregdetin italian. Pas disa orësh në det, anijet e tyre u kapën nga rojet 
bregdetare italiane, të cilat i shoqëruan në një port në ishullin Lampedusa. Kërkuesit 
arritën në ishull, respektivisht më 17 dhe 18 Shtator 2011.

12. Kërkuesit u transferuan në një Qendër të Ndihmës Parësore (“Centro di soccorso e 
Prima Accoglienza” - “CSPA”) në ishullin Lampedusa në Contrada Imbriacola, ku, 
pas dhënies së ndihmës së parë, autoritetet vazhduan me identifikimin e tyre. Sipas 
Qeverisë, me këtë rast janë plotësuar “fletët individuale të informacionit” për secilin nga 
emigrantët në fjalë (shih paragrafin 224 më poshtë); kjo është kontestuar nga kërkuesit 
(shih paragrafin 222 më poshtë).

13. Ata u akomoduan në një pjesë të qendrës, e cila ishte e dedikuar për shtetasit tunizianë 
madhorë. Sipas kërkuesve, ata u mbajtën në një zonë të mbipopulluar dhe të ndotur, 
si dhe ishin të detyruar të flinin në dysheme për shkak të mungesës së shtretërve në 
dispozicion dhe cilësisë së dobët të dyshekut. Ata duhet t’i konsumonin vaktet jashtë, të 
ulur në tokë. Qendra u mbajt gjatë gjithë kohës nën vëzhgimin e policisë, duke e bërë të 
pamundur çdo kontakt me botën e jashtme.

14. Kërkuesit qëndruan në QPPN deri më 20 Shtator, kur një revoltë e dhunshme shpërtheu 
midis emigrantëve. Ambientet u dogjën nga zjarri dhe kërkuesit u dërguan për një natë 
në një kompleks sportiv në Lampedusa. Në mëngjesin e 21 Shtatorit ata, së bashku me 
emigrantë të tjerë, arritën të shmangnin mbikëqyrjen policore dhe të ecnin në fshatin 
Lampedusa. Prej aty, me rreth 1,800 emigrantë të tjerë, ata filluan një demonstrim nëpër 
rrugët e ishullit. Pasi u ndaluan nga policia, kërkuesit, fillimisht u dërguan në qendrën e 
pritjes dhe pastaj në aeroportin e Lampedusës.

15. Në mëngjesin e 22 Shtatorit 2011, kërkuesit u dërguan në Palermo. Pas zbritjes, ata 
u transferuan në anijet që ishin ankoruar në port. Kërkuesi i parë u dërgua në anijen 
Vincent, së bashku me rreth 190 njerëz të tjerë, ndërsa kërkuesit e dytë dhe të tretë u 
futën në bordin e Audace, me rreth 150 të tjerë.

16. Kërkuesit përshkruan kushtet si më poshtë. Të gjithë emigrantët, në çdo anije, ishin të 
mbyllur në zonat e restoranteve, dhe iu ndalua aksesi në kabina. Ata flinin në dysheme 
dhe duhej të prisnin disa orë për të përdorur tualetet. Ata mund të dilnin jashtë në kuvertë 
dy herë në ditë për vetëm pak minuta, të gjithë në të njëjtën kohë. Ata pretendojnë se 
janë fyer dhe keqtrajtuar nga policia, të cilët i kanë mbajtur nën vëzhgim të përhershëm, 
si dhe pretenduan se nuk kanë marrë ndonjë informacion nga autoritetet.

17. Kërkuesit qëndruan në anije për disa ditë. Më 27 Shtator 2011, kërkuesi i dytë dhe i tretë 
u dërgua në aeroportin e Palermos në pritje të largimit për në Tunizi; kërkuesi i parë u 
dërgua më 29 Shtator.

18. Përpara se të hipnin në aeroplanë, emigrantët u pritën nga konsulli tunizian, i cili thjesht 
regjistroi identitetin e tyre në përputhje me marrëveshjen e Prillit 2011, midis Italisë dhe 
Tunizisë (shih paragrafët 36-40 më poshtë).

19. Në kërkesën e tyre, aplikantët pohuan se në asnjë moment gjatë qëndrimit të tyre në 
Itali, nuk ishte lëshuar ndonjë dokument për ta.

Megjithatë, në vëzhgimet e saj (në aneks), Qeveria ka paraqitur tre urdhra për 
refuzim hyrje, datë 27 dhe 29 Shtator 2011, të cilët ishin lëshuar në lidhje me kërkuesit. 
Këto urdhra, të cilat ishin praktikisht identike, në italisht dhe shoqëruar me një përkthim 
në arabisht, përmbanin si vijon:
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“Shefi i Policisë (questore) për Provincën e Agrigento
Duke pasur parasysh dokumentet në dosje, që vërtetojnë se

(1)  në ‘17 [18] Shtator 2011 ‘anëtarë të forcës policore kanë gjetur në krahinën e 
‘Agrigento’, pranë kufirit të ‘ishullit Lampedusa’, Z. [mbiemri dhe emri], lindur 
më [data] ... shtetësia ‘tuniziane’ ... jo i identifikuar plotësisht, ‘pa dokumente’ 
(sedicente);

(2)  i huaji hyri në territorin e vendit duke shmangur kontrollet kufitare;
(3) identifikimi (rintraccio) i të huajit ndodhi menjëherë pas arritjes së tij në territorin 

kombëtar, dhe pikërisht në: ‘ishullin e Lampedusës’;
DUKE QENË SE asnjë nga situatat e parashikuara në Nenin 10 § 4 të Dekretit 

Legjislativ nr. 286, të vitit 1998 nuk është e pranishme;
DUKE MARRË PARASYSH se është e përshtatshme të procedohet në përputhje 

me Nenin 10 § 2 të Dekretit Legjislativ nr. 286, të vitit 1998;
URDHËRON

që personit të lartpërmendur t’i
REFUZOHET LEJA PËR TË HYRË DHE TË KTHEHET

-  Kundër këtij urdhri mund të bëhet ankim në Agrigento Justice of the Peace, brenda 
një periudhe prej gjashtëdhjetë ditësh nga data e lëshimit të tij.

-  Paraqitja e kundërshtimit nuk pezullon, në asnjë rast, zbatimin (eficacia) e këtij 
urdhri.

-  Drejtori i Zyrës së Emigracionit do të procedojë, për zbatimin e këtij urdhri, me 
njoftimin, së bashku me një përmbledhje të përkthimit në një gjuhë që flitet nga 
i huaji, ose në anglisht, frëngjisht ose spanjisht; dhe me transmetimin e tij në 
delegacionin diplomatik ose konsullor të shtetit të origjinës, siç parashikohet në 
Nenin 2 § 7 të Dekretit legjislativ nr. 286 të vitit 1998; dhe me regjistrimin e saj 
sipas Nenit 10 § 6 të Dekretit legjislativ.
Të shoqërohet në kufi në: ‘Rome Fiumicino’
[Lëshuar në] Agrigento [në] 27 [29]/09/2011 në emër të Shefit të Policisë
[Firma]”

20. Këto urdhra u shoqëruan secili me një shënim njoftimi, i cili kishte të njëjtën datë, 
gjithashtu i hartuar në italisht dhe i përkthyer në arabisht. Në hapësirën e rezervuar 
për nënshkrimet e kërkuesve, të dy regjistrimet përmbajnë shenjën e shkruar me dorë 
“[personi] refuzoi të nënshkruante ose të merrte një kopje” (si rifiuta di firma e ricevere 
copia).

21. Me mbërritjen në aeroportin e Tunisit, kërkuesit u liruan.

B. Vendimi i gjyqtarit të hetimeve paraprake të Palermos

22. Një numër shoqatash anti-racizëm paraqitën një ankesë për trajtimin ndaj të cilit ishin 
nënshtruar emigrantët pas datës 20 Shtator 2011, në bordin e anijeve Audace, Vincent 
dhe Fantasy.

23. Ndaj personave të panjohur nisën procedime penale për abuzim me pushtetin dhe 
arrestim të paligjshëm (Nenet 323 dhe 606 të Kodit Penal). Më 3 Prill 2012, prokurori 
publik kërkoi pushimin e akuzave.

24. Me vendimin datë 1 Qershor 2012, gjyqtari i Palermos për hetimet paraprake (giudice 
per le indagini preliminari) pranoi kërkesën e prokurorit publik.

25. Në arsyetimin e tij, gjyqtari theksoi se qëllimi i vendosjes së emigrantëve në QPPN 
ishte strehimi, ndihma dhe kujdesi ndaj nevojave të tyre higjienike, për aq kohë sa ishte 
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e domosdoshme, përpara se të dërgoheshin në një Qendër Identifikimi dhe Dëbimi 
(Centro di Identificazione ed Espulsione – “CIE”), ose marrjes së ndonjë mase në favor 
të tyre. Në QPPN emigrantët kishin mundësi, sipas tij, të merrnin ndihmë ligjore dhe 
informacione rreth procedurave të aplikimit për azil.

Gjyqtari ndante pikëpamjen e prokurorit publik se interpretimi i kushteve në lidhje 
me arsyet dhe kohëzgjatjen e izolimit të emigrantëve në një QPPN, ndonjëherë ishte i 
paqartë. Ai, gjithashtu u pajtua me mendimin e prokurorit publik që duheshin marrë në 
konsideratë një sërë faktorësh për të arritur në përfundimin se faktet e çështjes nuk mund 
të karakterizoheshin si vepër penale.

Gjyqtari vuri në dukje se autoriteti policor në Agrigento (questura) thjesht kishte 
regjistruar emigrantët në QPPN, pa marrë asnjë vendim që urdhëronte mbylljen e tyre.

26. Sipas gjyqtarit, balanca e paqëndrueshëm në ishullin Lampedusa ishte turbulluar më 20 
Shtator 2011, kur një grup tunizianësh kishin kryer një sulm zjarrvënës, duke dëmtuar 
seriozisht QPPN në Contrada Imbriacola dhe duke e bërë atë të papërdorshme për të 
përmbushur qëllimin e saj për strehimin dhe ndihmën e emigrantëve. Më pas, për të 
evakuuar emigrantët nga Lampedusa, autoritetet kishin organizuar transferimin e tyre 
nga ajri dhe deti. Ditën tjetër, kishin ndodhur një përplasje në portin e ishullit, midis 
popullsisë lokale dhe një grupi të huajsh, të cilët kishin kërcënuar të shpërthenin bombolat 
e gazit. Gjyqtari shpjegoi se ka pasur një situatë që kishte gjasa të degjeneronte, dhe 
e cila ishte e mbuluar nga nocioni “gjendja e domosdoshmërisë”, siç parashikohet në 
Nenin 54 të Kodit Penal (shih paragrafin 34 më poshtë). Prandaj, ishte e domosdoshme 
të organizohej transferimi i menjëhershëm i disa prej emigrantëve duke përdorur, mes 
mjeteve të tjera, anijet.

Për sa i përket faktit se, nën situatën emergjente, nuk u mor asnjë vendim zyrtar 
për t’i transferuar emigrantët në bordin e anijeve, gjyqtari deklaroi se kjo nuk mund të 
konsiderohet si një arrestim i paligjshëm dhe se kushtet për transferimin e emigrantëve në 
QID nuk ishin përmbushur. Së pari, QID ishin të mbipopulluara dhe së dyti, marrëveshjet 
me autoritetet e tuniziane sugjeronin se kthimi i tyre duhej të ishte i shpejtë. Sipas 
pikëpamjes së gjyqtarit, fakti që ishte urdhëruar një masë refuzimi (respingimento) në 
lidhje me emigrantët, pa shqyrtim gjyqësor, pak ditë pas mbërritjes së tyre, nuk ishte 
e paligjshme. Llogaritja e një “kohe të arsyeshme” për miratimin e kësaj mase dhe 
për qëndrimin e emigrantëve në QPPN duhej të merrte parasysh vështirësitë logjistike 
(gjendja e detit, distanca midis Lampedusës dhe Sicilisë) dhe numrin e emigrantëve në 
fjalë. Në këto rrethana, gjyqtari konkludoi se nuk kishte pasur shkelje të ligjit.

Për më tepër, gjyqtari ishte i mendimit se asnjë qëllim keqdashës nuk mund t’i 
atribuohet autoriteteve, sjellja e të cilëve ishte nxitur, në radhë të parë, nga interesi 
publik. Emigrantët nuk kishin pësuar ndonjë dëm të padrejtë (danno injustice).

27. Përderisa kërkuesit kishin pretenduar se mënyra se si ishin trajtuar emigrantët kishte 
dëmtuar shëndetin e tyre, gjyqtari vuri në dukje se hetimet kishin gjetur se askush në 
anije nuk kishte aplikuar për azil. Ata që kishin shprehur një qëllim të tillë në QPPN e 
Lampedusa, së bashku me çdo individ tjetër vulnerabël ishin transferuar në qendrat e 
Trapani, Caltanissetta dhe Foggia. Të miturit e pashoqëruar ishin vendosur në strehim 
të përkohshëm dhe asnjë grua shtatzënë nuk ishte transferuar në anije. Emigrantëve 
në bord u ofrohej ndihmë mjekësore, ujë të ngrohtë, energji elektrike, ushqim dhe pije 
të nxehtë. Për më tepër, siç është shënuar në një njoftim për Agjencinë e shtypit, datë 
25 Shtator 2011, TR, një deputet i parlamentit (MP) kishte hipur në anije në portin e 
Palermos dhe kishte vërejtur se emigrantët gëzonin shëndet të mirë, ishin duke marrë 
asistencë dhe flinin në kabina që kishin çarçafë krevati ose ulëse (poltrone reclinabili). 
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Disa nga tunizianët ishin dërguar në spital, ndërsa të tjerë ishin trajtuar në bord nga stafi 
mjekësor. I shoqëruar nga nënkryetari i policisë (vice questore) dhe nga punonjësit e 
policisë, deputeti në fjalë kishte biseduar me disa nga emigrantët. Kështu, ai ishte në 
gjendje të vëzhgonte se ata kishin akses në dhomat e lutjes, se ushqimi ishte i kënaqshëm 
(makarona, pulë, perime, fruta dhe ujë) dhe se Autoriteti i Mbrojtjes Civile (Protezione 
civile) i kishte furnizuar me veshje. Disa prej emigrantëve u ankuan për mungesë 
brisqesh, por deputeti kishte vërejtur se kjo mund të shpjegohej me ndërmarrjen e një 
mase për të parandaluar vetë-lëndimin.

28. Gjyqtari vuri në dukje se, megjithëse emigrantët nuk kishin qenë në paraburgim, ose nën 
arrest, një fotografi e botuar në një gazetë tregonte njërin prej tyre me duar të lidhura 
me shirita të zeza dhe në shoqërinë e një oficeri policie. Ai kishte qenë pjesë e një grupi 
të vogël individësh, të cilët, duke pasur frikë nga largimi i menjëhershëm, kishte kryer 
veprime vetë-lënduese, duke shkaktuar dëmtim të vetes. Sipas pikëpamjes së gjyqtarit, 
kufizimi në fjalë ishte i nevojshëm për të garantuar mirëqenien fizike të personave në 
fjalë dhe për të shmangur veprimet agresive kundër policëve të cilët nuk ishin as të 
armatosur dhe as të pajisur me ndonjë mjet shtrëngimi. Në çdo rast, sjellja e oficerëve të 
policisë ishte e justifikuar nga një “gjendje e domosdoshme”, në kuptim të Nenit 54 të 
Kodit Penal (shih paragrafin 34 më poshtë).

29. Në dritën e sa më sipër, gjyqtari i hetimeve paraprake arriti në përfundimin se dosja 
e çështjes nuk përmbante prova të ekzistencës së elementeve fizike dhe mendore të 
veprave penale të parashikuara në Nenet 323 dhe 606 të Kodit Penal.

C. Vendimet e Agrigento Justice of Peace

30. Dy emigrantë të tjerë, në lidhje me të cilët ishte lëshuar një urdhër refuzimi për hyrje, 
kundërshtuan urdhrat përpara Agrigento Justice of Peace.

31. Në të dyja vendimet (decreti), përkatësisht, datë 4 Korrik dhe 30 Tetor 2011, Agrigento 
Justice of Peace anuloi këto urdhra.

Në arsyetimin e tij, gjyqtari vuri re se kërkuesit ishin gjetur në territorin italian, 
përkatësisht, më 6 Maj dhe 18 Shtator 2011 dhe se urdhrat në fjalë ishin miratuar vetëm 
më 16 Maj dhe 24 Shtator 2011. Duke pranuar që Neni 10 i Dekretit legjislativ nr. 286, 
viti 1998 (shih paragrafin 33 më poshtë) nuk përmbante ndonjë afat kohor për miratimin 
e urdhrave të tillë, gjyqtari deklaroi se një masë, e cila për nga natyra kufizonte lirinë e 
personit në fjalë, duhej të merrej brenda një periudhe kohore të arsyeshme të shkurtër, 
pas identifikimit (fermo) të emigrantit të paligjshëm. Nëse gjyqtari do të dispononte 
ndryshe, atëherë do të legjitimonte ndalimin de facto të emigrantit, pa pasur ndonjë 
vendim të arsyetuar nga autoritetet përkatëse, gjë që do të ishte në kundërshtim me 
Kushtetutën.

II. LIGJI DHE MATERIALET KOMBËTARE TË APLIKUESHME

A. Kushtetuta

32. Neni 13 i Kushtetutës italiane parashikon:
“Liria personale është e pacenueshme.

Askush nuk mund të ndalohet, kontrollohet ose t’i nënshtrohet ndonjë kufizimi të 
lirisë personale, përveç me urdhër të arsyetuar të një autoriteti gjyqësor dhe vetëm në 
raste të tilla dhe në mënyrën e parashikuar me ligj.
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Në rrethana të jashtëzakonshme dhe në kushte të domosdoshme dhe urgjente 
që përcaktohen shprehimisht me ligj, policia mund të marrë masa të përkohshme, të 
cilat duhet të dërgohen brenda 48 orëve në një autoritet gjyqësor, dhe nëse ky i fundit 
nuk i vleftëson ato brenda 48 orëve të ardhshme, masat konsiderohen të tërhequra dhe 
joefektive.

Është i dënueshëm, çdo veprim i ushtruar ndaj personave që u është kufizuar liria 
personale dhe që përbën dhunë fizike ose mendore.

Ligji duhet të përcaktojë kohëzgjatjen maksimale të çdo mase preventive 
paraburgimi (preventive incriminale).”

B. Legjislacioni për dëbimin e emigrantëve të parregullt

33. Dekret legjislativ (decreto legislativo) nr. 286, i vitit 1998 (“Teksti i konsoliduar i 
dispozitave në lidhje me rregulloret e emigracionit dhe rregullat mbi statusin e të 
huajve”), i ndryshuar me ligjet nr. 271, i vitit 2004 dhe nr. 155, i vitit 2005, dhe me 
Dekretin Legjislativ nr. 150 të vitit 2011, parashikon, inter alia, si vijon:

Neni 10 (refuzimi i hyrjes)
“1.  Policia kufitare do të refuzojë hyrjen (respinge) për të huajt që kërkojnë të kalojnë 

kufirin pa përmbushur kushtet e parashikuara në rregulloren aktuale të konsoliduar, 
e cila rregullon hyrjen në territorin e shtetit.

2.  Refuzimi i hyrjes, i kombinuar me dëbimin duhet të urdhërohet nga shefi i policisë 
(questore) në lidhje me të huajt:
(a)  të cilët kanë hyrë në territorin e shtetit duke shmangur kontrollet kufitare, kur 

janë arrestuar në hyrje ose menjëherë pas kësaj;
(b)  ose që ... janë lejuar përkohësisht të qëndrojnë për qëllime të ndihmës publike.

...
4.  Dispozitat e paragrafëve 1 dhe 2 ... nuk zbatohen për situatat e parashikuara në 

dispozitat që rregullojnë azilin politik, dhënien e statusit të refugjatit, ose miratimin 
e masave të përkohshme të mbrojtjes për arsye humanitare.

...”
Neni 13 (dëbimi administrativ)

“1.  Për arsye të rendit publik ose sigurisë kombëtare, Ministri i Brendshëm mund të 
urdhërojë dëbimin e një të huaji, edhe nëse ai (nuk banon) në territorin e shtetit, 
duke i dhënë njoftim paraprakisht Kryeministrit dhe Ministrit për Punët e Jashtme.

2.  Prefekti do të japë udhëzime për largimin kur i huaji:
(a)  ka hyrë në territorin e shtetit duke shmangur kontrollet kufitare dhe nuk është 

refuzuar hyrja në bazë të Nenit 10 të këtij ligji;
...
8.  Në autoritete përkatëse gjyqësore mund të paraqitet ankim kundër një urdhri për 

dëbim ...”
Neni 14 (ekzekutimi i masave të largimit)

“1. Kur, për shkak të nevojës për të ofruar ndihmë për një të huaj, për të kryer kontrolle 
shtesë për identitetin ose shtetësinë e tij, ose për të marrë dokumente udhëtimi, 
ose për shkak të mungesës së disponueshmërisë së një transportuesi, nuk është 
e mundur të sigurohet ekzekutimi i menjëhershëm i masës së dëbimit me anë të 
shoqërimit të personit në kufi, apo masës së refuzimit të hyrjes, shefi i policisë 
(questore) urdhëron që i huaji të mbahet për aq kohë sa është rreptësisht e nevojshme 
në Qendrën më të afërt të Identifikimin dhe Dëbimit, në ato qendra të dedikuara, 
ose të krijuara me urdhër të Ministrit të Brendshëm në bashkëpunim (di concerto) 
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me Ministrin për Solidaritetin Social dhe Thesarin, Ministrin për Buxhetin dhe 
Ministrin për Planifikim Ekonomik.

...”

C. Kodi Penal

34. Neni 54 § 1 i Kodit Penal, në pjesën përkatëse, parashikon si vijon:
“Veprat e kryera nën shtrëngimin për të shpëtuar [vetë viktimën ose palën e tretë] 

nga rreziku i menjëhershëm i dëmtimit të rëndë trupor nuk do të dënohen, me kusht që 
ky rrezik të mos jetë shkaktuar vullnetarisht [nga viktima], nuk mund të ishte shmangur 
dhe me kusht që akti në fjalë të jetë proporcional me rrezikun. ...”

D. Senati italian

35. Më 6 Mars 2012, Komisioni Special i Senatit italian për të Drejtat e Njeriut (“Komisioni 
i Posaçëm i Senatit”) miratoi një raport “mbi gjendjen e [respektimit] të të drejtave të 
njeriut në burgje dhe qendra të pritjes dhe ndalimit në Itali”. QPPN e Lampedusa, e 
vizituar më 11 Shkurt 2009 nga Komisioni përshkruhet si në paragrafët e mëposhtëm:

“Qëndrimet e emigrantëve në qendrën e Lampedusa duhej të kufizoheshin për 
aq sa ishte e nevojshme për të përcaktuar identitetin e emigrantëve dhe ligjshmërinë 
e qëndrimit të tyre në Itali, ose për të vendosur për largimin e tyre. Në realitet, siç 
është kritikuar tashmë nga UNHCR-ja dhe një numër organizatash që veprojnë në vend, 
kohëzgjatja e këtyre qëndrimeve nganjëherë shkonte shumë më tepër se njëzet ditë, 
pa pasur ndonjë vendim zyrtar lidhur me statusin ligjor të personit që po mbahet. Ky 
izolim i gjatë, i kombinuar me një paaftësi për të komunikuar me botën e jashtme, si dhe 
mungesa e lirisë së lëvizjes, pa ndonjë masë ligjore ose administrative që parashikon 
kufizime të tilla, kanë çuar në tension të shtuar, shpesh të manifestuara me akte vetë-
lëndimi. Në lidhje me situatën e ligjshmërisë në qendra janë bërë apele të shumta nga 
organizatat që punojnë në ishull.

...
Dhomat janë rreth 5x6 m2 dhe duhet të strehojnë dymbëdhjetë persona. Ato 

përmbajnë shtretër marinarë katërsh, të vendosur në krah të njëri-tjetrit, dhe përdoren 
nga njëzet e pesë presona për dhomë ... Në shumë prej blloqeve, përgjatë korridoreve 
janë vendosur dyshekë sfungjeri. Në shumë raste, nga dyshekët është hequr sfungjeri 
për t’u përdorur si jastëk. Në disa raste, për t’u ulur jashtë janë vendosur dyshekë të 
dyfishtë, të mbrojtur me mbulesa të improvizuara. ... Në tavan, në shumë dhoma janë 
hequr mbulesat plastike rreth dritës, si dhe llamba. Në fund të korridorit, në njërën anë, 
ka tualete dhe dushe, por në to nuk ka derë dhe privatësia mundësohet përmes rrobave 
ose perdeve plastike të vendosura në mënyrë të improvizuar dhe të rastësishme. Nuk 
ka çezma dhe uji rrjedh në tubacione vetëm kur e aktivizon Qendra. Tubat nganjëherë 
bllokohen; në dyshemenë përgjatë korridorit dhe në dhomat ku janë vendosur dyshekët 
me sfungjer ka ujë dhe lëngje të tjera. Era e tualeteve ndihet në të gjithë zonën. Kur bie 
shi, personat që ndodhen në shkallët metalike duhet të shkojnë në dyshemenë sipër, 
duke u lagur vetë dhe transportuar lagështi dhe papastërti në vendet e banimit”.

III. MARRËVESHJET BILATERALE ME TUNIZINË

36. Më 5 Prill 2011, Qeveria italiane nënshkroi një marrëveshje me Tunizinë mbi masat e 
kontrollit të fluksit të emigrantëve të parregullt nga ky vend.
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37. Teksti i marrëveshjes nuk u bë publik, megjithatë, Qeveria, bashkëlidhur në aneksin 
e kërkesës për referim në Dhomën e Madhe, paraqiti ekstrakte nga procesverbali i një 
takimi të mbajtur në Tunis më 4 dhe 5 Prill 2011, ndërmjet Ministrive të Brendshme 
të Tunizisë dhe Italisë. Sipas një njoftimi për shtyp të datës 6 Prill 2011 në faqen e 
internetit të Ministrisë italiane të Punëve të Brendshme,692 Tunizia ishte zotuar të 
forconte kontrollet e saj kufitare me qëllim shmangien e largimeve të reja të emigrantëve 
të parregullt, duke përdorur për këtë qëllim burimet logjistike të vëna në dispozicion nga 
autoritetet italiane.

38. Përveç kësaj, Tunizia u zotua të pranonte kthimin e menjëhershëm të tunizianëve që 
kishin arritur në mënyrë të paligjshme në bregdetin italian pas datës së marrëveshjes. 
Shtetasit tunizianë mund të ktheheshin me anë të procedurave të thjeshtuara, të cilat 
përfshijnë thjesht identifikimin e personit në fjalë nga autoritetet konsullore tuniziane.

39. Bazuar në provat e paraqitura nga Qeveria në vëzhgimet e saj me shkrim të datës 25 Prill 
2016 përpara Dhomës së Madhe, në vitin 1998 kishte pasur një marrëveshje fillestare 
me Tunizinë; e cila ishte njoftuar në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme, në 
arkivin e traktatit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar, 
si dhe u botua në Gazetën Zyrtare nr. 11, datë 15 Janar 2000.

40. Qeveria paraqiti një note verbale në lidhje me marrëveshjen dypalëshe që Italia 
nënshkroi me Tunizinë në vitin 1998, duke e bashkëlidhur atë në aneksin e kërkesës për 
referim në Dhomën e Madhe. Dokumenti në fjalë, datë 6 Gusht 1998, nuk duket të jetë 
varianti i aplikuar në rastin e kërkuesve (shih paragrafin 103 më poshtë), ai përmban 
dispozita për bashkëpunimin dypalësh për parandalimin dhe represionin e paligjshëm 
emigracionit, ri-pranimin e shtetasve të të dy vendeve, kthimin e shtetasve të vendeve të 
treta jashtë Bashkimit Arab të Magrebit drejt vendeve të fundit nga të cilat janë larguar, 
si dhe kthimin e emigrantëve pas ri-pranimit gabimisht.

Teksti i note verbale tregon se Qeveria italiane ra dakord të mbështesë përpjekjet e 
Tunizisë për të luftuar emigracionin e paligjshëm, duke ofruar ndihmë materiale teknike 
dhe operacionale, si dhe duke dhënë një kontribut financiar. Secila palë, me kërkesën e 
palës tjetër dhe pa formalitete të mëtejshme, merr përsipër të ri-pranojë në territorin e 
saj çdo person që nuk i plotëson kushtet e hyrjes ose qëndrimit të aplikueshme në shtetin 
kërkues, për aq sa ishte konstatuar se personi i interesuar ishte një shtetas i shtetit të 
kërkuar. Teksti i referohet dokumenteve të kërkuara për identifikimin e të interesuarve 
dhe siguron (pjesa II, pika 5) që nëse autoriteti konsullor i shtetit të kërkuar e konsideron 
të nevojshme ta dëgjojë personin në fjalë, atëherë, për ta intervistuar emigrantin mund të 
shkojë një përfaqësues i autoritetit të atij shteti në zyrën e gjykatës, në qendrën e pritjes 
ose në institucionin mjekësor ku emigranti jeton ligjërisht.

Note verbale përshkruan gjithashtu, procedurën për dhënien e një laissez-passer 
dhe për dëbimin e emigrantëve, duke treguar edhe angazhimin e Qeverisë italiane” për 
të mos aplikuar dëbime masive ose të veçanta” të personave në fjalë.

IV. DIREKTIVA E KTHIMIT

41. Në normativën e Bashkimit Evropian (BE), kthimi i emigrantëve të parregullt 
rregullohet nga Direktiva 2008/115/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 16 
Dhjetor 2008 (“Direktiva e Kthimit”)” mbi standardet dhe procedurat e përbashkëta në 

692   Njoftimi për shtyp mund të gjendet në:
h t tp : / /www1. in te rno .gov. i t /min in te rno /expor t / s i t e s /de fau l t / i t / s ez ion i / sa la_s tampa /no t i z i e /
immigrazione/000073_2011_04_06_accordo_Italia-Tunisia.html
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Shtetet Anëtare për kthimin e shtetasve të vendeve të treta që qëndrojnë në mënyrë të 
paligjshme”. Direktiva përmban veçanërisht, dispozitat e mëposhtme:

Neni 1
Objekti

“Kjo Direktivë përcakton standardet dhe procedurat e përbashkëta që do të 
zbatohen në Shtetet Anëtare për kthimin e shtetasve të vendeve të treta që qëndrojnë në 
mënyrë të paligjshme, në përputhje me të drejtat themelore si parime të përgjithshme të 
së drejtës komunitare, si dhe të drejtës ndërkombëtare, përfshirë mbrojtjen e refugjatëve 
dhe detyrimet e të drejtave të njeriut”.

Neni 2
Fushëveprimi

“1.  Kjo Direktivë zbatohet për shtetasit e vendeve të treta që qëndrojnë ilegalisht në 
territorin e një Shteti Anëtar.

2.  Shtetet Anëtare mund të vendosin të mos e zbatojnë këtë Direktivë për shtetasit e 
vendeve të treta të cilët:
(a)  i nënshtrohen refuzimit të hyrjes në përputhje me Nenin 13 të Kodit të Kufijve 

të Shengenit ose që janë kapur ose përgjuar nga autoritetet kompetente në 
lidhje me kalimin e parregullt nga toka, deti ose ajri i kufirit të jashtëm të një 
anëtari Shteti dhe që nuk kanë marrë më pas një autorizim ose të drejtë për të 
qëndruar në atë Shtet Anëtar;

(b) janë subjekt i kthimit si sanksion i ligjit penal ose si pasojë e sanksionit të 
së drejtës penale, sipas ligjit kombëtar, ose që janë subjekt i procedurave të 
ekstradimit.

... “
Neni 8
Kthimi

“1. Shtetet Anëtare marrin të gjitha masat e nevojshme për të zbatuar vendimin e 
kthimit nëse nuk është parashikuar një periudhë për largim vullnetar në përputhje 
me Nenin 7 (4), ose nëse detyrimi për kthim nuk është respektuar brenda periudhës 
për largimin vullnetar të dhënë në përputhje me Neni 7.

2. Nëse një Shtet Anëtar ka garantuar një periudhë për largimin vullnetar në përputhje 
me Nenin 7, vendimi për kthim mund të zbatohet vetëm pas skadimit të afatit, 
përveç rastit kur, gjatë kësaj periudhe lind rreziku i përmendur në Nenin 7 (4).

3.  Shtetet Anëtare mund të miratojnë një vendim ose akt të veçantë administrativ ose 
gjyqësor që urdhëron kthimin.

4.  Kur Shtetet Anëtare përdorin - si mjet të fundit - masa shtrënguese për të kryer 
largimin e një shtetasi të një vendi të tretë që kundërshton largimin, masa të tilla 
duhet të jenë proporcionale dhe nuk duhet të tejkalojnë përdorimin e arsyeshëm të 
forcës. Ato zbatohen siç parashikohet në legjislacionin kombëtar në përputhje me 
të drejtat themelore dhe me respektimin e duhur të dinjitetit dhe integritetit fizik të 
shtetasit të vendit të tretë në fjalë.

5.  Në kryerjen e largimeve nga ajri, Shtetet Anëtare duhet të marrin parasysh 
Udhëzimet e Përgjithshme mbi Dispozitat e Sigurisë për largimet e përbashkëta 
nga ajri, të bashkëlidhura në Vendimin 2004/573/EC.

6.  Shtetet Anëtare do të sigurojnë një sistem efektiv të monitorimit të kthimit me 
forcë.”

Neni 12
Forma

“1. Vendimet e kthimit, si dhe nëse janë dhënë vendime për ndalimin e hyrjes dhe 
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dëbimin, ato duhet të lëshohen me shkrim dhe të japin arsye në fakt dhe në ligj, si 
dhe informacioni për mjetet juridike në dispozicion.
Informacioni mbi arsyet në fakt mund të kufizohet kur legjislacioni kombëtar lejon 

të drejtën për të kufizuar informacionin, veçanërisht për të mbrojtur sigurinë kombëtare, 
mbrojtjen, sigurinë publike dhe parandalimin, hetimin, ndalimin dhe ndjekjen e veprave 
penale.
2. Shtetet Anëtare sigurojnë, sipas kërkesës, një përkthim me shkrim ose me gojë të 

elementeve kryesore të vendimeve që kanë të bëjnë me kthimin, siç referohet në 
paragrafin 1, duke përfshirë informacionin mbi mjetet juridike në dispozicion, në 
një gjuhë që një shtet i tretë kupton ose mund të supozohet në mënyrë të arsyeshme 
se mund të kuptohet.

3. Shtetet Anëtare mund të vendosin të mos zbatojnë paragrafin 2 për shtetasit e vendeve 
të treta që kanë hyrë në mënyrë të paligjshme në territorin e një Shteti Anëtar 
dhe që nuk kanë marrë më pas autorizim ose nuk i është garantuar e drejta për të 
qëndruar në atë Shtet Anëtar.
Në raste të tilla, vendimet që lidhen me kthimin, siç referohet në paragrafin 1, do 

të jepen me anë të një formulari standard të përcaktuar sipas legjislacionit kombëtar.
Shtetet Anëtare do të vënë në dispozicion fletët e përgjithshme të informacionit që 

shpjegojnë elementet kryesore të formularit standard në të paktën pesë gjuhë të cilat 
përdoren ose kuptohen më së shumti nga emigrantët e paligjshëm që hyjnë në Shtetin 
Anëtar në fjalë.”

Neni 13
Mjeteve juridike

“1.  Shtetasve të një vendi të tretë u vihet në dispozicion një mjet efektiv apelimi, ose 
për të kërkuar shqyrtimin e vendimeve, lidhur me kthimin, siç referohet në Nenin 
12 (1), përpara një autoriteti kompetent gjyqësor ose administrativ, ose një organi 
kompetent të përbërë nga anëtarë të cilët janë të paanshëm dhe të pavarur.

2.  Autoriteti ose organi i përmendur në paragrafin 1 ka të drejtë të shqyrtojë vendimet 
lidhur me kthimin, siç referohet në Nenin 12 (1), duke përfshirë mundësinë e 
pezullimit të përkohshëm të zbatimit të tyre, përveç nëse pezullimi i përkohshëm, 
tashmë është i zbatueshëm sipas legjislacionit kombëtar.

3.  Shtetasi i vendit të tretë në fjalë do të ketë mundësinë për të marrë këshilla ligjore, 
përfaqësim dhe kur është e nevojshme edhe asistencë gjuhësore.

4.  Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë dhënien e asistencës dhe/ose përfaqësimit të 
nevojshëm ligjor falas, në përputhje me legjislacionin përkatës kombëtar, ose 
rregullat në lidhje me ndihmën juridike, si dhe mund të parashikojë që asistenca 
dhe/ose përfaqësimi falas i nënshtrohet kushteve që parashikohen në Nenin 15 (3) 
deri (6) të Direktivës 2005/85/EC.”

Neni 15
Ndalimi

“1.  Shtetet Anëtare mund të mbajnë të ndaluar një shtetas të një vendi të tretë i cili 
është subjekt i procedurave të kthimit për të përgatitur kthimin dhe/ose kryerjen e 
procesit të largimit, vetëm nëse masa të tjera më pak shtrënguese mund të zbatohen 
në mënyrë efektive, si dhe kur:
(a)  ekziston rreziku i arratisjes, ose
(b)  shtetasi i vendit të tretë në fjalë shmang ose pengon përgatitjen e kthimit, ose 

procesin e largimit.
Çdo person duhet të mbahet në ndalim për një periudhë sa më të shkurtër të mundur 
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dhe vetëm për aq kohë sa nevojitet për përgatitjen e kthimit të tij dhe ekzekutimit me 
kujdesin e duhur.
2.  Ndalimi urdhërohet nga autoritetet administrative ose gjyqësore.
Ndalimi urdhërohet me shkrim shoqëruar me arsyet në fakt dhe në ligj.
Kur ndalimi është urdhëruar nga autoritetet administrative, Shtetet Anëtare duhet:
(a)  ose të sigurojnë, sa më shpejt të jetë e mundur, një vleftësim të shpejtë gjyqësor të 

ligjshmërisë së ndalimit që nga fillimi i periudhës së ndalimit;
(b)  ose shtetasit në fjalë të një vendi të tretë, t’i garantojnë të drejtën për të ndërmarrë 

procedura me anë të të cilave ligjshmëria e ndalimit t’i nënshtrohet një shqyrtimi 
të shpejtë gjyqësor, në mënyrë që pas fillimit të procedurës përkatëse, të vendoset 
sa më shpejt të jetë e mundur. Në një rast të tillë, Shtetet Anëtare do të informojnë 
menjëherë shtetasin e vendit të tretë për mundësinë e inicimit të procedurave të 
tilla.

Shtetasi i vendit të tretë do të lirohet menjëherë nëse ndalimi nuk është i ligjshëm.
3.  Në çdo rast, ndalimi do të vleftësohet në kohë të arsyeshme, me kërkesën e shtetasit 

të vendit të tretë përkatës ose ex officio. Në rast periudhe të zgjatur ndalimi, 
vleftësimet i nënshtrohen mbikëqyrjes së një autoriteti gjyqësor.

4.  Kur duket se nuk ekzistojnë më shkaqe të arsyeshme largimi, qoftë për arsye ligjore 
ose të tjera, apo kushtet e parashikuara në paragrafin 1 nuk ekzistojnë më, ndalimi 
pushon së qeni i justifikuar dhe personi i interesuar lirohet menjëherë.

5.  Ndalimi zgjat për aq kohë sa është e nevojshme të plotësohen kushtet e parashikuara 
në paragrafin 1 dhe të sigurohet largimi i suksesshëm. Çdo Shtet Anëtar duhet të 
përcaktojë një periudhë të kufizuar ndalimi, e cila nuk mund të jetë më shumë se 
gjashtë muaj.

6.  Shtetet Anëtare nuk mund ta zgjasin afatin e përmendur në paragrafin 5, përveçse 
në një periudhë të kufizuar që nuk i kalon dymbëdhjetë muaj të tjerë, në përputhje 
me ligjin kombëtar dhe në rastet kur pavarësisht nga të gjitha përpjekjet e tyre të 
arsyeshme, operacioni i kthimit ka gjasa të zgjasë për shkak të:
(a)  mungesës së bashkëpunimit nga shtetasi i vendit të tretë në fjalë, ose
(b)  vonesave në marrjen e dokumentacionit të nevojshëm nga vendet e treta”.

Neni 16
Kushtet e ndalimit

“1.  Ndalimi, si rregull kryhet në mjediset e specializuara për të. Kur një Shtet Anëtar 
nuk mund të sigurojë strehim në një institucion të specializuar ndalimi dhe është i 
detyruar të shfrytëzoje ambientet e burgut, atëherë shtetasit e ndaluar të vendeve të 
treta do të mbahen të ndarë nga të burgosurit e zakonshëm.

2.  Shtetasit e vendeve të treta në paraburgim lejohen - sipas kërkesës - të vendosin në 
kohën e duhur kontaktet me përfaqësuesit ligjorë, anëtarët e familjes dhe autoritetet 
kompetente konsullore.

3.  Vëmendje e veçantë i kushtohet situatës së personave në nevojë. Do të sigurohet 
kujdesi shëndetësor i urgjencës dhe trajtimi parësor i sëmundjes.

4.  Organizatat dhe organet relevante e kompetente kombëtare, ndërkombëtare dhe 
joqeveritare do të kenë mundësi të vizitojnë vendet e ndalimit, siç referohet në 
paragrafin 1, nëse ato përdoren për ndalimin e shtetasve të vendeve të treta në 
përputhje me këtë kapitull. Vizita të tilla mund të jenë subjekt i autorizimit.

5.  Shtetasve të vendeve të treta që mbahen në paraburgim do t’u sigurohen sistematikisht 
informacione që shpjegojnë rregullat e ambienteve të ndalimit dhe që përcaktojnë 
të drejtat dhe detyrimet e tyre. Këto informacione duhet të përfshijnë të dhëna mbi 
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të drejtën kombëtare dhe mënyrën sesi mund të kontaktohet me organizatat dhe 
organet e përmendura në paragrafin 4.”

Neni 18
Situatat e urgjencës

“1.  Në situatat kur si rezultat i një numri jashtëzakonisht të madh të shtetasve të vendeve 
të treta që do të kthehen, vendoset një barrë e paparashikuar mbi kapacitetin e 
objekteve të ndalimit të një Shteti Anëtar, ose të stafit të tij administrativ ose 
gjyqësor, një Shtet Anëtar i tillë, mund, për sa kohë që vazhdon kjo situatë, të 
vendosë që periudhat e shqyrtimit gjyqësor të jenë më të gjata se ato të parashikuara 
në nën-paragrafin e tretë të Nenit 15 (2), si dhe të marrë masa urgjente në lidhje me 
kushtet e ndalimit që i nënshtrohen atyre të përcaktuara në Nenet 16 (1) dhe 17 (2).

2.  Gjatë përdorimit të masave të tilla të jashtëzakonshme, Shteti Anëtar përkatës 
informon Komisionin. Gjithashtu, ai informon Komisionin në rastet kur kushtet 
për zbatimin e këtyre masave të jashtëzakonshme kanë pushuar së ekzistuari.

3.  Asnjë pjesë e këtij Neni nuk mund të interpretohet sikur lejon Shtetet Anëtare 
të derogojnë nga detyrimi i tyre i përgjithshëm i marrjes së të gjitha masave të 
përshtatshme, të përgjithshme ose të veçanta, për të siguruar përmbushjen e 
detyrimeve të tyre sipas kësaj Direktive.”

42. Në interpretimin e Direktivës së Kthimit, Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian 
(GjED) konstatoi se një i huaj kishte të drejtë, përpara se të jepej një vendim për ta 
kthyer atë, të shprehte qëndrimin e tij për ligjshmërinë vendimit (shih, në veçanti, 
Khaled Boudjlida k. Préfet des Pyrénées Atlantiques, çështja C-249/13, vendimi i 11 
Dhjetorit 2014, §§ 28-35).

43. Nga praktika gjyqësore e GjED-së mund të shihet se pavarësisht nga mungesa e 
dispozitës në Direktivën e Kthimit, lidhur me të drejtën për t’u dëgjuar, kjo e drejtë 
zbatohet si një parim themelor i normativës së BE-së (shih, në veçanti, Nenet 41, 47 
dhe 48 të Kartës së të Drejtave Themelore të BE-së, si dhe vendimet MG dhe NR k. 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-383/13 PPU, 10 Shtator 2013, § 32, dhe 
Sophie Mukarubega k. Préfet de police et Préfet de la Seine-Saint-Denis, C-166/13, 
vendimi i 5 Nëntorit 2014, §§ 42-45).

GjED sqaroi se e drejta për t’u dëgjuar: (a) i garanton çdo personi mundësinë për 
të bërë të njohur pikëpamjet e tij ose të saj në mënyrë efektive gjatë një procedure 
administrative, edhe përpara miratimit të ndonjë vendimi që mund të ndikojë negativisht 
në interesat e tij ose të saj (Khaled Boudjlida, cituar më lart, § 36, dhe Sophie Mukarubega, 
cituar më lart, § 46); dhe (b) i mundëson autoritetit kompetent që në mënyrë efektive 
të marrë parasysh të gjithë informacionin përkatës, t’i kushtojë vëmendjen e duhur 
vëzhgimeve të paraqitura nga personi në fjalë dhe për rrjedhojë, të japë një arsyetim të 
hollësishëm për vendimin e tij (Khaled Boudjlida, cituar më lart, § 37-38).

Në vendimin Khaled Boudjlida (cituar më lart, §§ 55, 64-65 dhe 67), GjED 
ka shtuar: (a) që i huaji, jo domosdoshërish duhet të dëgjohet lidhur me të gjitha 
informacionet në të cilat autoriteti do të mbështetet për të justifikuar vendimin e kthimit, 
por thjesht duhet të ketë një mundësi për të paraqitur ndonjë argument kundër kthimit të 
tij; (b) se e drejta për t’u dëgjuar në procedurën e kthimit nuk i jep të drejtë personit të 
sigurojë ndihmë juridike falas; dhe (c) se kohëzgjatja e intervistës nuk është vendimtare 
në përcaktimin nëse personi i interesuar është dëgjuar në fakt (në rastin në fjalë kishte 
zgjatur rreth tridhjetë minuta).

44. Sipas pikëpamjes së GjED-së, një vendim i marrë në vijim të një procedure administrative 
në të cilën është shkelur e drejta për t’u dëgjuar, do të sjellë anulimin e vendimit, vetëm 
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nëse, po të mos ekzistonte një parregullsi e tillë, rezultati përfundimtar i procedurës 
mund të kishte qenë i ndryshëm (shih MG dhe NR, cituar më lart, §§ 38 dhe 44, lidhur 
me vendimet për vazhdimin e ndalimit në pritje të largimit; në §§ 41-43 të atij vendimi 
thuhet se efektshmëria e Direktivës do të ishte ndryshe dhe se qëllimi i largimit do të 
vihej në pikëpyetje).

45. Së fundmi, GJED-ja ka vlerësuar se e drejta për t’u dëgjuar mund t’i nënshtrohet 
kufizimeve, me kusht që ato të korrespondojnë me qëllimet e interesit të përgjithshëm 
dhe të mos përfshijnë, në lidhje me qëllimin e ndjekur, një ndërhyrje jo proporcionale 
dhe të pa tolerueshme që cenon thelbin e vetë së drejtës (shih MG dhe NR, cituar më 
lart, § 33, dhe Sophie Mukarubega, cituar më lart, §§ 53 dhe 82, ku thuhet se personi në 
fjalë nuk duhet të dëgjohet dy herë nga autoritetet kombëtare, si për kërkesën e tij ose të 
saj për të qëndruar, ashtu dhe për një vendim kthimi, por vetëm në lidhje me njërën nga 
këto të dyja).

V. MATERIALE TË TJERA LIGJORE NDËRKOMBËTARE

A. Komisioni Ndërkombëtar i Drejtësisë

46.   Komisioni Ndërkombëtar i Drejtësisë (ILC), në sesionin e gjashtëdhjetë e gjashtë, në 
vitin 2014, miratoi një sërë “Draft artikuj mbi dëbimin e të huajve”. Ky tekst iu dorëzua 
Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila e mori atë në konsideratë 
(Rezoluta A/RES/69/119 10 Dhjetor 2014). Nenet e mëposhtëm paraqesin veçanërisht 
interes:

Neni 2
Përdorimi i termave

“Për qëllimet e këtij projekt-neni:
(a) “dëbim” nënkupton një akt apo sjellje formale që i atribuohet një shteti, me anë të 

cilit një i huaj detyrohet të largohet nga territori i atij shteti; nuk përfshin ekstradimin 
në një shtet tjetër, dorëzimin në një tribunal ose gjykatë penale ndërkombëtare, ose 
mospranimin e një të huaji në një shtet;

(b)  “i huaj” nënkupton një individ që nuk ka shtetësinë e Shtetit në territorin e të cilit 
është i pranishëm ky individ”.

Neni 3
E drejta e dëbimit

“Një shtet ka të drejtë të dëbojë një të huaj nga territori i tij. Dëbimi duhet të jetë në 
përputhje me projekt-nenet aktuale, pa paragjykuar rregullat e tjera të zbatueshme të së 
drejtës ndërkombëtare, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut.”

Neni 4
Kërkesa për pajtueshmëri me ligjin

“Një i huaj mund të dëbohet vetëm në bazë të një vendimi të marrë në përputhje 
me ligjin”.

Neni 5
Arsyet për dëbim

“1.  Çdo vendim dëbimi duhet të përmbajë arsyet në të cilat bazohet.
2.  Një shtet mund të dëbojë një të huaj vetëm për arsye që parashikohen me ligj.
3.  Baza për dëbim duhet të vlerësohet në mirëbesim dhe në mënyrë të arsyeshme, në 

dritën e të gjitha rrethanave, duke marrë në konsideratë në veçanti, aty ku është e 
nevojshme, rëndësinë e fakteve, sjelljen e të huajit në fjalë, ose natyrën aktuale të 
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kërcënimit ndaj të cilit lindin faktet.
4.  Një shtet nuk do ta dëbojë një të huaj për arsye që janë në kundërshtim me detyrimet 

e tij sipas të drejtës ndërkombëtare.”
Neni 9

Ndalimi i dëbimit kolektiv
“1.  Për qëllimet e këtij Neni, dëbimi kolektiv nënkupton dëbimin e të huajve në grup.
2.  Dëbimi kolektiv i të huajve është i ndaluar.
3.  Një shtet mund të dëbojë njëkohësisht anëtarët e një grupi të huaj, me kusht që 

dëbimi të bëhet pas dhe mbi bazën e një vlerësimi të rastit individual të secilit 
anëtar të grupit në përputhje me projekt-nenet aktuale.

4.  Ky Nen nuk cenon rregullat e së drejtës ndërkombëtare të aplikueshme për dëbimin 
e të huajve në rast të një konflikti të armatosur që përfshin shtetin dëbues.”

Neni 13
Detyrimi për të respektuar dinjitetin njerëzor dhe të drejtat e njeriut të të huajve

subjekt dëbimi
“1.  Në të gjitha fazat e procesit të dëbimit, të gjithë të huajt që i nënshtrohen largimit 

do të trajtohen me humanizëm dhe në respekt të dinjitetit personal.
2.  Të drejtat e tyre të njeriut, duke përfshirë edhe ato të përcaktuara në projekt-nenet 

aktuale duhet të respektohen”.

Neni 15
Personat e rrezikuar

“1.  Fëmijët, personat e moshuar, personat me aftësi të kufizuara, gratë shtatzëna dhe 
personat e tjerë vulnerabël që janë subjekt dëbimi, duhet të konsiderohen si të tillë 
dhe trajtohen e mbrohen me kujdesin e duhur në varësi të dobësive të tyre.

2.  Në veçanti, në të gjitha veprimet lidhur me fëmijët që janë subjekt dëbimi, 
konsideratë parësore duhet të jetë interesi më i lartë i fëmijës.”

Neni 17
Ndalimi i torturës ose trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues,

ose ndëshkimit
“Shteti dëbues nuk do ta nënshtrojë një person të huaj që po dëbohet ndaj torturës 

ose trajtimit ose dënimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues”.
Neni 19

Ndalimi i një të huaji me qëllim dëbimi
“1. (a) Ndalimi i një të huaji me qëllim dëbimi nuk duhet të jetë me natyrë arbitrare dhe 

as ndëshkuese.
(b) Një i huaj i ndaluar me qëllim dëbimi, përveç rasteve të jashtëzakonshme, duhet të 

veçohet nga personat e tjerë të dënuar me heqje lirie.
2. (a) Kohëzgjatja e ndalimit do të kufizohet në një periudhë kohore të arsyeshme dhe 

të nevojshme për dëbimin që do të kryhet. Ndalohet zgjatja e mëtejshme e kohës 
së ndalimit.

(b) Zgjatja e kohës së ndalimit mund të vendoset vetëm nga një gjykatë, ose nga një 
autoritet tjetër kompetent, por duke iu nënshtruar shqyrtimit gjyqësor.

3. (a) Ndalimi i një të huaji që i nënshtrohet dëbimit rishikohet në intervale të rregullta 
në bazë të kritereve specifike të përcaktuara me ligj.

(b) Sipas paragrafit 2, ndalimi me qëllim dëbimi përfundon kur ekzekutimi i dëbimit 
është i pamundur, përveçse kur arsyet i atribuohen të huajit në fjalë.”

47. Në Komentarin për hartimin e Nenit 9, ILC-ja vërejti në veçanti, si në vijim:
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“(1) Paragrafi 1 i draftit të Nenit 9 përmban një përkufizim të dëbimit kolektiv për 
qëllime të këtij Neni. Sipas këtij përkufizimi, dëbimi kolektiv nënkupton dëbimin e të 
huajve si grup. Ky kriter është parashikuar nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut dhe është përfshirë nga Raportuesi Special i Komisionit të të 
Drejtave të Njeriut për të drejtat e jo-shtetasve, Z. David Weissbrodt, në raportin e tij 
përfundimtar të vitit 2003. Në këtë përkufizim përfshihet vetëm aspekti “kolektiv”, i 
cili duhet të kuptohet në dritën e përkufizimit të përgjithshëm të dëbimit të përfshirë në 
draftin e Nenit 2, nën-paragrafi (a).

...
(4) Ndalimi i dëbimit kolektiv të të huajve, i parashikuar në paragrafin 2 të këtij 

Neni të projektligjit duhet të lexohet në dritën e paragrafit 3, i cili specifikon kushtet sipas 
të cilave anëtarët e një grupi të huajsh mund të dëbohen njëkohësisht pa u konsideruar 
një masë e tillë dëbim kolektiv brenda kuptimit të projekt-nenit. Paragrafi 3 thekson 
se një dëbim i tillë lejohet me kusht që të bëhet pas dhe mbi bazën e një vlerësimi të 
rastit individual të secilit anëtar të grupit, në përputhje me projekt-nenet aktuale. Fjalia 
e fundit i referohet veçanërisht projekt-nenit 5, paragrafi 3, i cili parashikon se arsyet 
për dëbimin duhet të vlerësohen në mirëbesim dhe në mënyrë të arsyeshme, në dritën e 
të gjitha rrethanave, duke marrë në konsideratë veçanërisht, kur është relevante, faktet, 
sjelljen e të huajit në fjalë, ose natyrën aktuale të kërcënimit që parashikohet nga faktet.
... “

B. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës

48. Faktet e çështjes lidhen me mbërritjen në shkallë të gjerë të emigrantëve të paligjshëm 
në bregdetin italian në vitin 2011, si rezultat, veçanërisht i kryengritjeve në Tunizi dhe 
konfliktit në Libi.

49. Në këtë kontekst, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës (PACE) krijoi një 
“Nën-Komiteti Ad Hoc për ardhjen në shkallë të gjerë të emigrantëve të parregullt, 
azilkërkuesve dhe refugjatëve në brigjet jugore të Evropës» (“Nën-Komisioni PACE Ad 
Hoc Sub”), i cili zhvilloi një vizitë në Lampedusa më 23 dhe 24 Maj 2011. Një raport 
mbi vizitën u botua më 30 Shtator 2011. Paragrafët përkatës të tij parashikojnë si në 
vijim:
“II. Historia e Lampedusa si një destinacion për rrjedhat e përziera të emigracionit
...
9.  Për shkak të vendndodhjes së saj gjeografike afër bregut afrikan, Lampedusa ka 

përjetuar disa episode në të cilat ka përballuar nga deti një fluks të madh njerëzish 
që dëshironin të shkonin në Evropë (31,252 persona në 2008, 11,749 persona në 
2007, 18,047 persona në vitin 2006, 15,527 persona në vitin 2005).

10. Numri i të ardhurave ra ndjeshëm në 2009 dhe 2010 (respektivisht 2947 dhe 459) 
pas një marrëveshjeje midis Italisë dhe Libisë së Muamar Gadafit. Kjo marrëveshje 
nxiti kritika të forta për shkak të shkeljeve të të drejtave të njeriut në Libi dhe 
kushtet e tmerrshme të jetesës së emigrantëve, refugjatëve dhe azilkërkuesve në 
vend. Gjithashtu, ajo tërhoqi pas vetes kritika dhe u vlerësua më pas nga UNHCR-
ja si marrëveshje që rrezikonte t’i mohonte azilkërkuesve dhe refugjatëve të 
drejtën e gëzimit të mbrojtjes ndërkombëtare. Sidoqoftë, kjo marrëveshje rezultoi 
jashtëzakonisht efektive në ndalimin e fluksit dhe si rezultat, qendrat e pritjes të 
ishullit u mbyllën dhe organizatat ndërkombëtare aktive në Lampedusa tërhoqën 
praninë e tyre në terren.
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11. Në vitin 2011, pas kryengritjeve në Tunizi dhe më pas në Libi, ishulli u përball me 
një valë të re të ardhurish me anije. Arritjet mbërritën në dy faza. Të parët që erdhën 
në ishull ishin tunizianët, të ndjekur nga anijet nga Libia, ndër të cilat shumë gra 
dhe fëmijë të vegjël. Fluksi filloi më 29 Janar 2011 dhe popullsia e ishullit shumë 
shpejt u shumëzua me dy.

12. Pas këtyre ardhjeve, Italia shpalli një emergjencë humanitare në Lampedusa dhe 
bëri thirrje për solidaritet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Prefektit të 
Palermos iu dhanë kompetenca emergjente për të menaxhuar situatën.

13. Që nga data 21 Shtator 2011, 55298 njerëz kishin mbërritur nga deti në Lampedusa 
(27315   nga Tunizia dhe 27983 nga Libia, kryesisht shtetas të Nigerisë, Ganës, Mali 
dhe Côte d’Ivoire).

...

V. Aktorët në terren dhe përgjegjësitë e tyre

26. Prefektura e krahinës së Agrigentos është përgjegjëse për të gjitha çështjet që lidhen me 
pranimin e personave që mbërrijnë në ishull, deri në momentin që ata transferohen diku 
tjetër. Prefektura, gjithashtu mbikëqyr kompaninë private Accoglienza që menaxhon dy 
qendrat pritëse të ishullit. Zyra e policisë së emigracionit të krahinës së Agrigento është 
përgjegjëse për identifikimin e të sapo ardhurve, transferimin dhe riatdhesimin e tyre 
nëse është e nevojshme. Që nga 13 Prilli 2011, Departamenti Italian i Mbrojtjes Civile 
ka bashkërenduar menaxhimin e flukseve të emigracionit nga Afrika e Veriut.

27. Bashkësia ndërkombëtare, gjithashtu është aktive në terren. Zyra e Komisionerit të 
Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR), Organizata Ndërkombëtare 
për Migracionin (IOM), Kryqi i Kuq, Urdhri i Maltës dhe OJQ-ja Save the Children 
kanë ekipe në terren.

28. UNHCR, IOM, Kryqi i Kuq dhe Save the Children janë pjesë e projektit Praesidium 
dhe po ndihmojnë në menaxhimin e ardhjes së flukseve të emigrantëve të përzier 
përmes detit në Lampedusa. Këto organizata janë të autorizuara të mbajnë një prani të 
përhershme brenda qendrave të pritjes në Lampedusa dhe kanë në dispozicion përkthyes 
dhe ndërmjetës kulturorë. Menjëherë, në Shkurt të vitit 2011, ata dërguan ekipet në 
Lampedusa (siç u përmend më herët, operacioni i tyre ishte pezulluar kur u ul numri i të 
ardhurve). Projekti Praesidium, i cili që atëherë është shtrirë në qendra të tjera në Itali, 
veçohet si shembull i praktikës së mirë në Evropë dhe organizatat e përfshira kanë botuar 
së bashku një doracak për menaxhimin e flukseve emigruese të përziera që vijnë nga deti 
(për momentin vetëm në italisht, por së shpejti do të përkthehet edhe në anglisht).

29. Anëtarët e Nën-komiteti Ad Hoc gjetën se të gjithë këta aktorë po punojnë me kushte të 
mira dhe po përpiqen të bashkërendojnë përpjekjet e tyre, me prioritetin e përbashkët të 
shpëtimit të jetës në operacionet e shpëtimit detar, duke bërë gjithçka që është e mundur 
që të sapoardhurit të priten në kushte të mira dhe më pas të asistohen në transferimin e 
shpejtë të tyre në qendra të tjera në Itali.

VI. Objektet e pritjes së Lampedusas

30. Është thelbësore që transferimet në qendrat e tjera të Italisë të bëhen sa më shpejt që të 
jetë e mundur, sepse objektet e pritjes së ishullit janë të pamjaftueshme për të strehuar 
numrin e njerëzve që vijnë dhe janë të papërshtatshme për qëndrime disa ditore.

31. Lampedusa ka dy qendra pritjeje: qendra kryesore në Contrada Imbriacola dhe bazën Loran.
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32. Qendra kryesore është një qendër parësore pritje dhe akomodimit (QPPN). Drejtori i 
qendrës informoi Nënkomiteti ad hoc se kapaciteti i saj varion nga 400 në 1,000 vende. 
Në kohën e vizitës, atje ishin vendosur 804 persona. Kushtet e pranimit ishin të mira, 
edhe pse shumë bazike. Dhomat ishin plot me dyshekë të vendosura krah për krah njëri-
tjetrit dhe direkt në tokë. Ndërtesat, të cilat janë njësi të parafabrikuara, janë të ventiluara 
mirë sepse dhomat kanë dritare dhe pajisjet sanitare duken të mjaftueshme, kur qendra 
funksionon në kapacitetin normal të saj.

33. Në kohën e vizitës së Nën-komitetit Ad hoc, qendra u nda në dy pjesë. Një pjesë u 
rezervua për personat që vinin nga Libia dhe të miturit e pashoqëruar (duke përfshirë 
edhe të miturit e pashoqëruar tunizianë). Pjesa tjetër, një qendër e mbyllur brenda 
qendrës (e mbyllur vetë), ishte e rezervuar për të rriturit tunizianë.
...

VIII. Kontrollet shëndetësore

41. Ekipe të shumta shëndetësore të organizatave të ndryshme të pranishme (Kryqi i Kuq, 
MSF, Rendi i Maltës) dhe ekipet e shumta rajonale koordinohen nga Drejtuesi i Njësisë 
Shëndetësore të Palermos.

42. Sapo rojet bregdetare vënë re një anije që afrohet, këshillohen me koordinatorin 
mjekësor dhe e informojnë atë për numrin e njerëzve në bord. Të gjithë personat në fjalë, 
menjëherë informohen dhe vihen në gatishmëri, pavarësisht nëse është ditë ose natë.

43. Kontrollet fillestare mbi gjendjen shëndetësore të personave që mbërrijnë kryhen në 
port, sapo ata zbresin. Përpara kësaj, anëtarët/mjekët e Urdhrit të Maltës shoqërojnë 
rojet bregdetare ose shërbimet doganore në operacionet e përgjimit dhe shpëtimit në det. 
Ata informojnë ekipet mjekësore në port për rastet që mund të kërkojnë trajtim mjekësor 
specifik dhe të menjëhershëm.

44. Pas mbërritjes në port, të sapoardhurit klasifikohen shpejt, sipas nevojave të tyre, duke 
përdorur një sistem të qartë të kodimit të ngjyrave. Njerëzit që kanë nevojë për trajtim 
spitalor transferohen me helikopter në Palermo ose në vende të tjera. Spitalet janë të 
detyruara të pranojnë këta pacientë, edhe nëse kapaciteti i tyre është tejkaluar.

45. Ndonjëherë nuk ka kohë të mjaftueshme për të kryer kontrolle fillestare për të gjithë ata 
që vijnë në port, prandaj kontrollet duhet të kryhen në qendrat e pritjes. Theksi është 
vënë në nevojën për të arritur standardizim maksimal të procedurave që përdoren në 
qendra.

46.   Problemet më të shpeshta janë: naupathia (gjendje jo e mirë si rezultat i lundrimit), 
çrregullimet e traktit të sipërm respirator, djegiet (lëndë djegëse, uji i detit, dielli ose 
kombinimi i të treve), dehidrimi, dhimbja e përgjithshme (për shkak të qëndrimit në 
anije), çrregullime psikologjike, stresi akut (për shkak të rrezikut të lartë të humbjes 
së jetës gjatë kalimit kufitar). Disa njerëz që vinin nga Libia vuanin nga stresi akut 
edhe përpara fillimit të kalimit kufitar. Të ardhurit e rinj janë njerëz jashtëzakonisht 
vulnerabël, të cilët mund të kenë vuajtur dhunë fizike dhe/ose psikologjike. Ndonjëherë, 
traumat e tyre janë rezultat i mënyrës sesi janë trajtuar në Libi. Ka edhe shumë gra 
shtatzëna, të cilave i nevojitet ekzaminim i menjëhershëm. Janë zbuluar disa raste të 
tuberkulozit. Personat në fjalë vendosen menjëherë në karantinë në spital.

47. Në lidhje me gjendjen shëndetësore të të sapoardhurve në Lampedusa është bërë vetëm 
një vlerësim i përgjithshëm, ndërsa kryerja e një vlerësimi individual nuk është e mundur 
të realizohet në ishull, prandaj kryhet diku tjetër pas transferimit. Kushdo që kërkon të 
ekzaminohet mund të ekzaminohet dhe asnjë kërkesë e tillë nuk është refuzuar. Shefi i 
Njësisë Shëndetësore të Palermos kryen inspektime të rregullta të objekteve sanitare dhe 
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ushqimit në qendra.
48. UNHCR dhe Kryqi i Kuq shprehën shqetësime në lidhje me kushtet shëndetësore në 

qendra, në rastet kur ato janë të mbipopulluara. U theksua, gjithashtu se tunizianët u 
veçuan nga të sapoardhurit e tjerë, në një vend të mbyllur, dhe nuk kishin akses të 
drejtpërdrejtë në ekipet mjekësore të qendrës së pritjes.

IX. Informacioni rreth procedurave të azilit

49. Ekipi i UNHCR-së u siguron të sapoardhurve informacione themelore rreth procedurave 
ekzistuese të azilit, por u theksua se Lampedusa nuk ishte vendi për t’u ofruar refugjatëve 
potencialë dhe azilkërkuesve informacion të plotë për këtë çështje. Informacionet 
relevante dhe ndihma për procedurat e aplikimit për azil ofrohen pasi të sapoardhurit 
të jenë transferuar në qendrat e tjera të pritjes të provincës, në vende të tjera në Itali. 
Nëse personat shprehin dëshirën për të kërkuar azil, UNHCR-ja ia kalon informacionin 
policisë italiane.

50. Megjithatë, kur një numër i madh njerëzish arrijnë në të njëjtën kohë (numër që është 
gjithnjë e më shumë në rritje), edhe transferimet e tyre kryhen shumë shpejt, për pasojë 
të sapoardhurit ndonjëherë nuk janë të informuar për të drejtën e tyre për të kërkuar azil. 
Ata e marrin këtë informacion në qendrën në të cilën transferohen më pas. Kjo mangësi 
në sigurimin e informacionit rreth aksesit në mbrojtjen ndërkombëtare, mund të përbëjë 
problem, pasi njerëz të disa kombësive janë të detyruar të kthehen drejt vendeve të 
tyre të origjinës. Si rregull, të sapoardhurit vetë nuk janë në gjendje të përvetësojnë 
menjëherë informacione të hollësishme rreth aksesit në procedurat e azilit. Ata kanë 
përparësi të tjera: janë të lodhur dhe të çorientuar dhe duan të lahen, hanë dhe flenë.

X. Tunizianët

51. Në vargun e ardhjeve të fundit, ata ishin të parët që mbërritën në Lampedusa, në Shkurt 
të vitit 2011. Këto ardhje ishin problematike për disa arsye. Siç u tha më lart, problemet 
lindën për shkak se ardhjet nga deti kishin rënë ndjeshëm në vitet 2009 dhe 2010 dhe 
qendrat e pritjes në ishull ishin mbyllur. Për këtë arsye emigrantët tunizianë u gjendën 
në rrugë, në kushte të tmerrshme. Kur qendrat u rihapën, ata u akomoduan menjëherë në 
to dhe qendrat u mbushën plot. Tunizianët u transferuan më pas në qendrat e qëndrimit, 
në qytete të ndryshme në Itali, më pas, sapo këto qendra u mbushën, ata u transferuan në 
qendra të dedikuara për azilkërkuesit.

52. Fakti që shumica dërrmuese e tunizianëve janë emigrantët ekonomikë, shtuar kjo me 
vështirësinë e organizimit të kthimeve të menjëhershme në Tunizi, bëri që autoritetet 
italiane të nxjerrin një dekret më 5 Prill 2011, duke iu dhënë atyre leje qëndrimi të 
përkohshme të vlefshme për 6 muaj. Edhe pse, 25,000 tunizianë kishin ardhur tashmë në 
Itali në datën e nxjerrjes së Dekretit, vetëm 12,000 e shfrytëzuan këtë të drejtë (13,000 
të tjerët ishin zhdukur nga qendrat). Pasojat e marrjes së kësaj mase janë të njohura 
botërisht: tensionet me Francën dhe një ri-vlerësim serioz i lirisë së lëvizjes në zonën 
Shengen.

53. Më 5 Prill 2011, Italia nënshkroi një marrëveshje me Tunizinë, e cila parashikonte një 
numër të caktuar kthimesh të përditshme të emigrantëve tunizianë që mbërritën në Itali 
pas kësaj date. Teksti i marrëveshjes nuk është bërë kurrë publik, por shifrat janë midis 
30 dhe 60 kthime në ditë. Në kohën e vizitës së Nën-komitetit Ad Hoc, kthimet në 
Tunizi u pezulluan.

54. Si rezultat i këtij pezullimi, rreth 190 tunizianë qëndruan në ishull në kohën e vizitës 
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së Nën-komitetit ad hoc. Disa prej tyre qëndruan atje për më shumë se 20 ditë, në 
një hapësirë të izoluar brenda qendrës së mbyllur Contrada Imbriacola. Pavarësisht 
pretendimit të autoriteteve se tunizianët nuk ishin të paraburgosur sepse nuk ishin 
vendosur në qeli, anëtarët e Nën-komitetit zbuluan se kushtet ndaj të cilave ata ishin 
nënshtruar ishin të ngjashme me paraburgimin dhe privimin e lirisë.

55. Edhe pse anëtarët e Nën-komitetit ad hoc vlerësojnë shqetësimin e autoriteteve italiane 
për të penguar këtë valë të emigracionit të parregullt nga Tunizia, disa rregulla duhet të 
respektohen kur bëhet fjalë për ndalim. Qendra Contrada Imbriacola nuk është një objekt 
i përshtatshëm për qëndrimin e emigrantëve të parregullt. Në praktikë, ata burgosen atje 
pa pasur akses në gjykatë. Siç është theksuar tashmë nga Asambleja Parlamentare në 
Rezolutën e saj 1707 (2010), “paraburgimi kryhet sipas një procedure të përcaktuar 
me ligj, të autorizuar nga një autoritet gjyqësor dhe i nënshtrohet rishikimit periodik 
gjyqësor”. Këto kritere nuk plotësohen në Lampedusa dhe autoritetet italiane duhet t’i 
transferojnë menjëherë emigrantët e parregullt në objekte të përshtatshme, në qytete të 
tjera të Italisë, duke respektuar edhe masat e nevojshme ligjore.

56. Një pikë tjetër kyçe në këtë rezolutë është aksesi në informacion. Të gjithë të ndaluarit 
duhet të informohen menjëherë, në një gjuhë që ata kuptojnë, “për kushtet thelbësore 
ligjore dhe faktike për ndalimin, të drejtat e tyre, si dhe rregullat dhe procedurat e 
ankimimit në lidhje me ndalimin”. Edhe pse është e vërtetë që tunizianët e intervistuar 
nga Nën-komitetit Ad Hoc ishin plotësisht të vetëdijshëm se kishin hyrë në territorin 
italian në mënyrë të paligjshme (në fakt, për disa prej tyre nuk ishte përpjekja e parë dhe 
më parë një numër i konsiderueshëm ishte kthyer në Tunizi), e njëjta gjë nuk mund të 
thuhet për informacionin që ata kishin rreth të drejtave të tyre dhe procedurave përkatëse. 
Vetë autoritetet italiane nuk ishin në gjendje t’i tregonin Nën-komitetit Ad Hoc se kur do 
të rifillonin rikthimet në Tunizi. Përveç faktorit të rëndësishëm të stresit, kjo paqartësi 
nxjerr në pah papërshtatshmërinë e mbajtjes së tunizianëve në Lampedusa për periudha 
të gjata dhe pa akses në gjykatë.

57. Siç u përmend më herët, më 20 Shtator, një zjarr dëmtoi rëndë qendrën kryesore të 
pritjes. Është raportuar se emigrantët tunizianë kanë shkaktuar zjarr vënien në shenjë 
proteste ndaj kushteve të tyre të ndalimit, si dhe në shenjë proteste ndaj kthimit të tyre të 
detyruar në Tunizi. Duhet të theksohet se më 20 Shtator, më shumë se 1,000 tunizianë u 
mbajtën të ndaluar në ishull, 5 herë më shumë sesa në kohën e vizitës së Nën-komitetit 
Ad-Hoc.

58. Me më pak se 200 tunizianë në ishull, Nën-komiteti Ad-Hoc nuk u lejua të vizitonte 
pjesën e mbyllur të qendrës së pritjes në të cilën u mbajtën tunizianët. Autoritetet 
informuan anëtarët e Komitetit të Posaçëm Ad hoc që për arsye sigurie nuk ishte e 
mundur një vizitë e tillë. Ata raportuan tensionet brenda kësaj pjese të Qendrës, si dhe 
përpjekjet që kishin bërë disa tunizianë për vetë-dëmtimin e tyre.

59. Duke marrë parasysh se autoritetet ishin tashmë të shqetësuar si rezultat i një situate të 
tensionuar me më pak se 200 tunizianë në Qendër, pyetja është se pse më 20 Shtator u 
mbajtën më shumë se 1,000 në këtë Qendër. Në të vërtetë, kjo Qendër nuk ishte e dedikuar 
dhe as e përcaktuar me ligj si një qendër paraburgimi për emigrantët e parregullt.
...

XIV. Një barrë jo-proporcionale për ishullin Lampedusa

77. Menaxhimi jo-adekuat dhe i vonuar i krizës në fillim të vitit 2011, si dhe ngjarjet e 
fundit, padyshim do të kenë pasoja të pariparueshme për banorët e Lampedusës. Sezoni 
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turistik 2011 do të jetë “katastrofik”. Ndërsa viti 2010 kishte shënuar një rritje prej 25% 
të numrit të vizitorëve, që nga Shkurti 2011 e tutje, të gjitha rezervimet paraprake janë 
anuluar. Në fund të Majit 2011, asnjë nga hotelet e ishullit nuk kishte asnjë rezervim. 
Profesionistët e industrisë së turizmit i shprehën Nën-komitetit Ad hoc pafuqinë e 
tyre ndaj kësaj situate. Ata kishin bërë shpenzime për rinovimin ose përmirësimin e 
objekteve turistike duke përdorur paratë e paguara për rezervime paraprake. Ata duhet 
të rikthenin këto shuma në momentin që rezervimet u anuluan, dhe tani gjenden në një 
pozitë të pasigurt, në borxh dhe pa asnjë shpresë për të ardhura për sezonin 2011.

78. Anëtarët e Nën-Komitetit Ad hoc vëzhguan gjithashtu, punën për pastrimin dhe 
largimin e anijeve (ose asaj që mbetet prej tyre, pasi pengonte portin), si dhe rrezikun e 
mundshëm që këto anije apo rrënojat e tyre përbëjnë për cilësinë e ujit të ishullit, i cili 
duhet të përmbushë standardet strikte mjedisore. Këto operacione janë gjithashtu shumë 
të kushtueshme (gjysmë milioni euro për 42 anijet që ndodheshin ende në det në kohën 
e vizitës, për të mos përmendur 270 rrënojat që ndotnin ishullin). Janë marrë hapa nga 
departamenti i mbrojtjes civile për të siguruar që anijet të shpërbëhen dhe çdo ndotës i 
lëngshëm të derdhej jashtë tyre.

79. Gjendja e dobët e këtyre anijeve pasqyron shkallën e dëshpërimit që ndjejnë këta njerëz, 
të cilët janë të përgatitur të rrezikojnë jetën e tyre duke kaluar Mesdheun në anije të tilla. 
Rojet bregdetare i thanë Nën-komitetit Ad hoc se vetëm 10% e anijeve të ankoruara janë 
në gjendje të mirë dhe mund të riparohen.

80. Gjatë vizitës së delegacionit, përfaqësues të banorëve të ishullit (në veçanti njerëzit që 
përfaqësonin hotelet dhe restorantet) dhe krye bashkiaku i Lampedusës paraqitën idetë 
e tyre për të ndrequr këtë fatkeqësi për ekonominë lokale. Në asnjë moment ata nuk 
thanë se nuk kishin më si qëllim të pranonin njerëzit që vinin me anije, përkundrazi. 
Sidoqoftë, ata kërkuan kompensim të drejtë për humbjet e shkaktuara nga fakti se ishulli 
ishte përdorur si vend strehues.

81. Për këtë arsye ata hartuan një dokument që përmbante disa propozime, të cilat ia përcollën 
delegacionit. Propozimi kryesor ishte që ishulli të njihej si zonë e lirë. Delegacioni mori 
në konsideratë këtë propozim, si dhe atë në lidhje me shtyrjen e afatit për pagesat e 
taksave të banorëve për një vit. Nën-Komiteti Ad hoc, duke pranuar se këto çështje ishin 
jashtë mandatit të tij, i bëri thirrje autoriteteve përkatëse italiane që t’i shqyrtonin këto 
kërkesa duke pasur parasysh barrën e rëndë me të cilën përballet ishulli dhe banorët e 
tij gjatë fluksit të emigrantëve të parregullt, refugjatëve dhe azil-kërkuesve që vijnë nga 
deti.

XV. Konkluzione dhe rekomandime
...
92. Në bazë të vëzhgimeve të tij, Nën-Komiteti Ad hoc i bën thirrje autoriteteve italiane:

i.  të vazhdojnë të përmbushin menjëherë dhe pa përjashtim detyrimin e tyre për të 
shpëtuar personat në vështirësi në det dhe të garantojnë mbrojtjen ndërkombëtare, 
duke përfshirë të drejtën e azilit dhe mosdëbimin;

ii.  të implementojnë masa fleksibël për rritjen e kapaciteteve pritëse në Lampedusa;
iii.  të përmirësojnë kushtet në qendrat ekzistuese dhe në veçanti për bazën Loran, 

duke trajtuar si çështje prioritare përmbushjen e standardeve ekzistuese për kushtet 
e shëndetit dhe të sigurisë (edhe kur qendrat janë të mbipopulluara), si dhe të 
kryejë kontrolleve të rrepta dhe të shpeshta për t’u siguruar që kompanitë private 
përgjegjëse për drejtimin e qendrave po përmbushin detyrat e tyre;

iv.  të sigurojë që të sapoardhurit të kenë mundësi të kontaktojnë familjet e tyre sa 
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më shpejt që të jetë e mundur, madje edhe gjatë qëndrimit të tyre në Lampedusa, 
veçanërisht në bazën Loran, ku ka probleme në këtë drejtim;

v.  të sigurojnë lehtësira të përshtatshme për pritjen e të miturve të pashoqëruar, duke 
siguruar që ata të mos mbahen të ndaluar dhe të qëndrojnë të ndarë nga të rriturit;

vi.  të qartësojë bazën ligjore për ndalimin de facto në qendrat e pritjes në Lampedusa;
vii.  në rastet që kanë të bëjnë me tunizianët, emigrantët e parregullt të mbahen të ndaluar 

vetëm administrativisht dhe sipas një procedure të përcaktuar me ligj, të autorizuar 
nga një autoritet gjyqësor dhe që i nënshtrohet rishikimit periodik gjyqësor;

viii.  të vazhdojnë të garantojnë transferimin e shpejtë të të sapoardhurve në qendrat e 
tjera të pritjes në Itali, edhe nëse numri i tyre do të rritet;

ix.  të shqyrtojë kërkesat e banorëve të Lampedusës për mbështetje të barabartë lidhur 
me barrën që ata duhet të mbajë, veçanërisht në aspektin ekonomik;

x. të mos lidhin marrëveshje bilaterale me autoritetet e vendeve që nuk janë të sigurta 
dhe ku të drejtat themelore të personave të ndaluar nuk janë të garantuara siç duhet, 
si p.sh me Libinë”.

C. Amnesty International

50. Më 21 Prill 2011, Amnesty International publikoi një raport nën titullin “Gjetjet dhe 
rekomandimet e Amnesty International për autoritetet italiane pas vizitës kërkimore në 
Lampedusa dhe Mineo”. Pasazhet përkatëse të Raportit përmbajnë si më poshtë:
“Një krizë humanitare e autoriteteve italiane, e shkaktuar nga vetë ata...

Që nga Janari 2011, ka pasur një rritje të numrit të të ardhurve nga Afrika e Veriut 
në Lampedusa. Që nga 19 Prilli, mbi 27,000 njerëz kishin mbërritur në Itali, kryesisht 
në ishullin e vogël. Pavarësisht nga rritja domethënëse e numrit të të ardhurve dhe 
parashikimi i vazhdimit të këtyre ardhjeve, në dritën e ngjarjeve të ndodhura në Afrikën 
e Veriut, autoritetet italiane lejuan që numri i madh i të sapoardhurve të grumbullohej në 
Lampedusa, derisa situata në ishull të bëhej e pakontrollueshme. Lampedusa varet nga 
pjesa kontinentale për ofrimin e pothuajse të gjitha mallrave dhe shërbimeve bazë dhe 
nuk është e përshtatshme të jetë qendër e madhe pritje dhe akomodimi, edhe pse në të 
ekzistojnë kushtet themelore për të funksionuar si një qendër tranziti për një numër më 
të vogël njerëzish.
...

Mungesa e informacionit rreth aksesit në procedurat e azilit
Duke pasur parasysh se, në kohën e vizitës së Amnesty International në ishull, 

UNHCR vlerësoi se në Lampedusa kishte rreth 6,000 shtetas të huaj, numri i personave 
të ngarkuar me dhënien e informacionit për azilin ishte krejtësisht i papërshtatshëm. Për 
aq sa mund të vlerësojë Amnesty International, vetëm një numër i vogël individësh kanë 
ofruar informacione themelore lidhur me procedurat e azilit, të cilat ishin plotësisht të 
papërshtatshme duke pasur parasysh numrin e të ardhurve. Më tej, të ardhurve iu bë 
vetëm një vlerësim shumë i shkurtër mjekësor dhe një shqyrtim shumë bazik, duke 
supozuar se të gjithë të ardhurit tunizianë ishin emigrantë ekonomikë.

Fakti që, në kohën e vizitës së Amnesty International, shtetasve të huaj nuk u është 
dhënë informacioni i duhur për aksesin në procedurat e azilit, si dhe nuk janë identifikuar 
ose kontrolluar siç duhet, është një shqetësim i veçantë. Delegacioni foli me njerëz të 
cilëve nuk u është dhënë informacion, ose u është dhënë informacion jo-adekuat rreth 
procedurave të azilit; në shumë raste, atyre nuk u ishte dhënë asnjë informacion në 
lidhje me gjendjen në të cilën ndodheshin. Atyre nuk u ishte thënë se sa kohë do të 
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duhej të qëndronin në ishull apo cili do të ishte destinacioni i tyre eventual pas lëvizjes 
nga ishulli. Duke pasur parasysh se shumë prej atyre që mbërritën në Lampedusa kishin 
përballuar udhëtime detare jashtëzakonisht të rrezikshme, duke përfshirë mbytjen në det 
të bashkë-udhëtareve të tyre, kushtet e tmerrshme në ishull dhe mungesa pothuajse totale 
e informacionit do të sillnin, në mënyrë të pashmangshme, ankth të konsiderueshëm dhe 
stres mendor.

Sipas pikëpamjes së Amnesty International, sistemet e azilit dhe pritjes ishin 
shkatërruar tërësisht për shkak të mbipopullimit ekstrem, të shkaktuar nga dështimi total 
për të organizuar transferime në kohë dhe të rregullta jashtë ishullit.

Kushtet në ‘Qendrat’ e ishullit
Në Lampedusa, delegacioni i Amnesty International vizitoi qendrat kryesore të 

Contrada Imbriacola, regjistrimin dhe akomodimin e të rriturve meshkuj, kryesisht nga 
Tunizia; dhe qendrën bazë Loran, e cila akomodonte fëmijët e sapoardhur nga Libia.

Qendra kryesore në Contrada Imbriacola është e pajisur për të funksionuar si 
një qendër tranziti për një numër relativisht të vogël njerëzish; kapaciteti i saj i plotë 
është pak më shumë se 800 individë. Më 30 Mars, delegatët e Amnesty International 
biseduan me njerëz që ishin të akomoduar në qendër, ndërsa ata hynin e dilnin nga ajo. 
Delegacioni vetë, në atë kohë nuk ishte në gjendje të hynte në qendër, por iu dha akses 
ditën tjetër, kur qendra u zbraz, pasi të gjithë personat po lëvizeshin nga ishulli.

Ata që kishin jetuar në qendër përshkruan kushte të tmerrshme, duke përfshirë 
mbipopullimin ekstrem dhe objektet e papërdorshme sanitare. Disa persona u thanë 
delegacioneve të Amnesty International se kishin zgjedhur të flinin në rrugë dhe jo në 
qendër, sepse e konsideronin atë aq të pistë sa mund të përshkruhej si e pabanueshme. 
Më pas, Amnesty International bisedoi me drejtorin e qendrës, i cili konfirmoi 
mbipopullimin duke deklaruar se më 29 Mars ajo strehoi 1980 njerëz, më shumë se 
dyfishi i kapacitetit maksimal të saj.

Përtej faktit se Amnesty International e vizitoi qendrën vetëm pas zbrazjes, kushtet 
që delegacioni vëzhgoi, vërtetonin raportimet e ish-banorëve të saj. Pavarësisht se po 
kryhej një operacion i vazhdueshëm pastrimi në kohën e vizitës, kishte një erë dërrmuese 
ujërash të zeza të papërpunuara. Në qendër u vunë re mbetje të çadrave të improvizuara 
dhe grumbuj mbeturinash rreth saj.

...
PËRMBLEDHJE E PËRBASHKËT E DËBIMEVE TË SHTETASVE 

TUNIZIANË NGA LAMPEDUSA, TË RAPORTUARA NGA 7 PRILLI 2011 
DHE NË VAZHDIM, NË VIJIM TË NËNSHKRIMIT TË MARRËVESHJES 
NDËRMJET AUTORITETEVE ITALIANE DHE ATYRE TUNIZIANE

Amnesty International është jashtëzakonisht e shqetësuar lidhur me largimin 
e detyruar nga Lampedusa që filloi më 7 Prill, pas nënshkrimit të marrëveshjes së 
fundit midis autoriteteve tuniziane dhe atyre italiane. Në kohën e nënshkrimit të kësaj 
marrëveshje kthimet kishin filluar dhe mendohet se janë kryer nga ajri dy herë në ditë, 
duke filluar nga data 11 Prill. 

Më 6 Prill, Ministria e Punëve të Brendshme italiane njoftoi se Italia kishte 
nënshkruar një marrëveshje me Tunizinë, sipas të cilës kjo e fundit u angazhua të forconte 
kontrollet kufitare me qëllim parandalimin e nisjeve, si dhe ri-pranimin e shpejtë të 
personave që kishin ardhur së fundmi dhe pritej të vinin në Itali. Amnesty International 
është veçanërisht e shqetësuar, sepse, sipas njoftimit të lartpërmendur, emigrantët 
tunizianë që mbërrijnë në brigjet italiane mund të ‘riatdhesohen drejtpërsëdrejti’ dhe me 
‘procedura të thjeshtuara’.
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Në dritën e këtij njoftimi dhe duke pasur parasysh, në veçanti gjetjet e Amnesty 
International në lidhje me papërshtatshmërinë totale të procedurave të azilit në 
Lampedusa, organizata beson se ata persona që kanë qenë subjekt i “riatdhesimeve të 
drejtpërdrejta” pas “procedurave të thjeshtuara” kanë qenë viktima të dëbimit kolektive.

Për sa mund të konstatojë Amnesty International, njerëzit janë larguar nga ishulli 
brenda një ose dy ditëve pas mbërritjes. Kështu, vështirë të kenë pasur akses në ndonjë 
masë të përshtatshme në mënyrë që të kishin mundësinë të shpreheshin se nuk duhet 
të ktheheshin në Tunizi, në bazë të mbrojtjes ndërkombëtare, ose arsyeve të tjera. 
Në këto rrethana, këto largime përbënin dëbime kolektive (shih vendimet e Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastin e Hassanpour-Omrani k. Suedisë dhe Jabari 
k. Turqisë). Praktika të tilla janë rreptësisht të ndaluara sipas së drejtës dhe standardeve 
ndërkombëtare, rajonale dhe vendore të të drejtave të njeriut dhe refugjatëve. Përveç 
kësaj, e legjislacioni dhe standardet e të drejtave të njeriut dhe të refugjatëve kërkojnë 
që shteti dëbues të sigurojë një mjet efektiv kundër dëbimit. Dëbimi i personave, pa u 
dhënë atyre mundësinë për të ushtruar të drejtën e ankimimit ndaj dëbimit, nëpërmjet 
një procedure efektive, përbën per se një shkelje të të drejtave të njeriut. Ky përfundim 
është i pavarur nga fakti nëse dëbimi do t’i ekspozonte individët në fjalë ndaj një rreziku 
real të shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut, të cilat, nga ana tjetër, do të përbënin 
një shkelje të parimit të non-refoulement.
... “

LIGJI

I. KUNDËRSHTIME PARAPRAKE

51. Në një dokument të datës 9 Korrik 2013, i cili përmban vëzhgimet shtesë dhe parashtresat 
për shpërblimin e drejtë përpara Dhomës, Qeveria për herë të parë kundërshtoi faktin se 
mjetet e brendshme juridike nuk ishin shteruar, me arsyetimin se kërkuesit nuk kishin 
apeluar te autoritetet gjyqësore italiane kundër urdhrave të refuzimit të hyrjes.

52. Dhoma vendosi se Qeverisë nuk i lejohej më ta ngrite këtë kundërshtim, pasi sipas 
rregullës 55 të Rregullores së Gjykatës, çdo kundërshtim mbi papranueshmërinë duhet 
të ngrihet nga Pala Kontraktuese e paditur, për sa kohë që natyra e kundërshtimit dhe 
rrethanat e lejojnë të ngrihet në vërejtjet me shkrim ose ato me gojë mbi pranueshmërinë 
e kërkesës (shih NC k. Italisë [GC], nr. 24952/94, § 44, GjEDNj 2002-X). Në rastin në 
fjalë, Qeveria nuk kishte paraqitur ndonjë vërejtje lidhur me mos-shterimin e mjeteve 
juridike të brendshme në komentet e saj të 25 Shtatorit 2013 mbi pranueshmërinë dhe 
meritat, por çështja e dështimit të kërkuesve për të apeluar kundër urdhrave për refuzimin 
e hyrjes u ngrit vetëm në vëzhgimet dhe parashtrimet e tyre shtesë mbi shpërblimin e 
drejtë. Dhoma, më tej vuri në dukje se Qeveria nuk kishte dhënë ndonjë shpjegim për 
vonesën dhe se nuk kishte rrethana të jashtëzakonshme që mund ta justifikonin detyrimin 
e saj për të kundërshtuar pranueshmërinë në kohën e duhur (shih paragrafët 38 dhe 39 të 
gjykimit të Dhomës).

53. Lidhur me këtë aspekt, Dhoma e Madhe nuk sheh ndonjë arsye për t’u larguar nga 
gjetjet e Dhomës. Më tej, ajo vë në dukje se gjatë procedurës përpara saj, Qeveria nuk 
parashtroi ndonjë pengesë, e cila ta kishte bërë të pamundur paraqitjen e kundërshtimeve 
mbi shterimin e mjeteve të brendshme nga kërkuesit, në komentet e datës 25 Shtator 
2013 mbi pranueshmërinë  dhe meritat.
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54. Prandaj, është e nevojshme të konfirmohet se Qeveria e ka të ndaluar të mbështetet në 
argumentin e dështimit të shterimit të mjeteve juridike të brendshme.

II. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 5 § 1 TË KONVENTËS

55. Kërkuesit u ankuan se liria e tyre ishte privuar në kundërshtim me Nenin 5 § 1 të 
Konventës, i cili parashikon:
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 mbikëqyrur 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;

A. Vendimi i Dhomës

56. Dhoma gjeti se kërkuesit ishin privuar nga liria brenda kuptimit të Nenit 5 § 1 të 
Konventës. Ndërkohë, pohimet e kërkuesve se ishin ndaluar të largoheshin nga QPPN 
dhe anijet Vincent dhe Audace nuk u kundërshtuan (shih paragrafët 46-51 të aktgjykimit 
të Dhomës).

57. Më pas, Dhoma gjeti se privimi i lirisë së kërkuesve binte në nënparagrafin (f) të paragrafit 
të parë të Nenit 5. Megjithatë, ndalimi nuk kishte asnjë bazë ligjore në ligjin italian. Në 
lidhje me këtë, Dhoma vuri re se ligji italian nuk parashikon ndalimin e emigrantëve 
të vendosur në një QPPN. Përveç kësaj, në vendimin datë 1 Qershor 2012, gjyqtari i 
hetimeve paraprake të Palermos kishte deklaruar se autoritetet e policisë së Agrigento 
kishin regjistruar emigrantët në QPPN, pa vendosur t’i ndalonin ata. Dhoma sqaroi se 
ekzistenca e një praktike ndalimi de facto të emigrantëve në Itali ishte konfirmuar nga 
raportet e Komisionit Special të Senatit dhe Nën-komitetit Ad hoc PACE. Marrëveshja 
e Prillit 2011 midis Italisë dhe Tunizisë nuk i ishte vënë në dispozicion personave të 
interesuar dhe për rrjedhojë pasojat e saj nuk ishin të parashikueshme. Sipas Dhomës, nuk 
mund të vërtetohet se marrëveshja gëzonte mbrojtje të kënaqshme kundër arbitraritetit. 
Në dritën e sa më sipër, Dhoma konkludoi se heqja e lirisë së kërkuesve nuk ishte “e 
ligjshme” në kuptim të Nenit 5 § 1 të Konventës dhe se në rastin aktual kishte pasur 
shkelje të kësaj dispozite (paragrafët 66 -73 të gjykimit të Dhomës).
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B. Kundërshtimi i Qeverisë në lidhje me aplikimin e Nenit 5 § 1 të Konventës

1. Parashtresat e palëve
(a) Qeveria

58. Qeveria në fillim argumentoi se Neni 5 ishte i pazbatueshëm në rastin në fjalë, pasi 
kërkuesve nuk u ishte privuar liria. Ata ishin pranuar në një QPPN, një qendër jo e 
projektuar për paraburgim, por për të ofruar ndihmën e parë dhe asistencë (në veçanti në 
aspektin e shëndetit dhe higjienës) për të gjithë emigrantët që mbërritën në Itali në vitin 
2011 për periudhën kohore që ishte e nevojshme për identifikimin e tyre në pajtim me 
rregullat përkatëse italiane dhe evropiane, ndërsa më pas të vijohej me kthimin e tyre. Më 
pas, kërkuesit u transferuan, për arsye të sigurisë së tyre, tek anijet Vincent dhe Audace, 
të cilat, sipas parashtresës së Qeverisë, duhej të konsideroheshin si “zgjerim natyror i 
QPPN” të Lampedusës, për shkak të sulmit me zjarrvënës, që shkatërroi qendrën (shih 
paragrafin 14 më lart).

59. Përballë një emergjence humanitare dhe logjistike, autoritetet italiane kishin qenë të 
detyruar të kërkonin mjedise të reja, të cilat sipas mendimit të Qeverisë nuk mund të 
konsideroheshin si vende ndalimi ose arrestimi. Mbikëqyrja e QPPN nga ana e autoriteteve 
italiane ishte thjesht për arsye mbrojtjeje, me qëllim që të shmangeshin veprat kriminale 
ose vepra të tjera të dëmshme që kryheshin ndaj emigrantëve ose banorëve lokalë. Sipas 
këndvështrimit të Qeverisë, nevojat për një mbikëqyrje të tillë ishin justifikuar edhe 
nga ngjarjet e mëvonshme, në veçanti nga sulmet e sipërpërmendura zjarrvënëse dhe 
përplasjet mes vendasve dhe një grupi emigrantësh (shih paragrafin 26 më lart).

60. Në dritën e sa më sipër, Qeveria argumentoi, siç kishte bërë përpara Dhomës, se nuk 
kishte pasur as “arrestim”, as “paraburgim”, por vetëm një masë “mbajtjeje”. Kërkuesit 
u shpëtuan në det të hapur dhe u dërguan në ishullin Lampedusa për ndihmë dhe për të 
garantuar mirëqenien e tyre fizike. Qeveria shpjegoi se autoritetet ishin të detyruara me 
ligj të ruanin dhe identifikonin kërkuesit, të cilët kishin qenë në ujërat territoriale italiane 
në kohën kur anijet e tyre ishin kapur nga rojet bregdetare. Sipas mendimit të tyre, 
çdo masë e marrë kundër kërkuesve nuk mund të konsiderohet privim arbitrar i lirisë, 
përkundrazi, ishte e nevojshme marrja e masave në një situatë emergjente humanitare 
për të arritur një ekuilibër të drejtë ndërmjet sigurisë së emigrantëve dhe asaj të banorëve 
lokalë.
b) Kërkuesit

61. Kërkuesit pranuan se sipas ligjit italian, QPPN-të nuk ishin qendra paraburgimi, por 
objekte pritjeje. Megjithatë, ata argumentuan se ky fakt nuk e përjashtonte konstatimin 
se në praktikë, ata ishin privuar nga liria në QPPN në Lampedusa dhe në anijet Vincent 
dhe Audace, pavarësisht nga kategorizimi që bëhej për ndalimin nga legjislacioni i 
brendshëm. Ata u shprehën se për të konstatuar nëse një person ishte privuar nga liria, 
si pikënisje duhej të konsiderohej gjendja e tij/saj konkrete dhe jo karakterizimi ligjor i 
objektit në fjalë. Në të kundërt, Shtetet do të mund të aplikonin forma të heqjes së lirisë 
pa ndonjë garanci, por thjesht duke i klasifikuar mjediset në fjalë si një “institucion 
pritje” dhe jo si një “institucion paraburgimi”.

62. Kërkuesit theksuan se ishin mbajtur në një strukturë të sigurt, nën vëzhgimin e 
vazhdueshëm të policisë për periudha prej nëntë dhe dymbëdhjetë ditë, respektivisht, 
pa mundësinë e largimit. Kjo situatë ishte konfirmuar nga raportet e Nën-komitetit 
Ad hoc PACE (shih paragrafin 49 më lart) dhe të Komisionit të Posaçëm të Senatit 
(shih paragrafin 35 më lart). Komisioni kishte raportuar periudha të zgjatura izolimi, 
pamundësi për të komunikuar me botën e jashtme dhe mungesë të lirisë së lëvizjes.
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2. Palët e treta ndërhyrëse
63. Qendra për të Drejtat e Njeriut dhe Pluralizmit Ligjor e Universitetit McGill (“Qendra 

McGill”) vërejti se faktet e çështjes ishin të ngjashme me ato të Abdolkhani dhe Karimnia 
k. Turqisë (nr. 30471/08, 22 Shtator 2009), ku Gjykata e kishte rrëzuar argumentin e 
palës paditëse, Qeverisë, se kërkuesit nuk ishin mbajtur të ndaluar, por ishin akomoduar.
3. Vlerësimi i Gjykatës

(a) Parimet e përcaktuara në praktikën gjyqësore të Gjykatës
64. Gjykata rithekson që garantimi i së drejtës për liri, paragrafi i parë i Nenit 5, ka të bëjë 

me lirinë fizike të një personi dhe synon të sigurojë që askush të mos privohet nga kjo liri 
në mënyrë arbitrare (shih Medvedyev dhe Të tjerët k. Francës [GC], nr. 3394/03, § 73, 
GjEDNj 2010). Dallimi midis privimit të lirisë dhe kufizimeve në lirinë e lëvizjes sipas 
Nenit 2 të Protokollit nr. 4 varet thjesht nga shkalla ose intensiteti, dhe jo nga natyra 
ose substanca. Ndonëse procesi i klasifikimit në një ose disa prej këtyre kategorive 
nganjëherë dëshmon se nuk është një detyrë e lehtë, pasi disa raste delikate janë çështje 
të vlerësimit subjektiv, Gjykata nuk mund të shmangë të mos bëjë klasifikimin mbi cilën 
pre këtyre varet aplikimi ose jo i Nenit 5 (shih Guzzardi k. Italisë, 6 Nëntor 1980, §§ 92-
93, Seria A, nr. 39). Për të përcaktuar nëse një person është privuar nga liria, si pikënisje 
duhet të jetë gjendja e tij konkrete, si dhe duhet të merren parasysh një sërë kriteresh, të 
tilla si lloji, kohëzgjatja, efektet dhe mënyra e aplikimit të masës në fjalë (shih Amuur 
k. Francës, 25 Qershor 1996, § 42, Raportet e Vendimeve dhe Vendimeve 1996-III, dhe 
Stanev k. Bullgarisë [GC], nr. 36760/06, § 115, GjEDNj 2012).
(b) Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen konkrete

65. Gjykata, fillimisht evidenton se Qeveria ka pranuar që autoritetet italiane mbajtën nën 
kontroll QPPN në Contrada Imbriacola (shih paragrafin 59 më lart) dhe nuk e kontestoi 
pretendimin e kërkuesve (shih paragrafin 62 më lart) se atyre u ishte ndaluar largimi nga 
qendra dhe anijet Vincent dhe Audace.

66. Për më tepër, ashtu si Dhoma, Gjykata vëren se në paragrafin 54 të Raportit të saj të 
publikuar më 30 Shtator 2011 (shih paragrafin 49 më lart), Nën-komiteti Ad hoc PACE 
konstatoi se “[...] Tunizianët nuk ishin të paraburgosur, sepse nuk mbaheshin në qeli, 
... kushtet të cilave iu nënshtruan [në qendrën Contrada Imbriacola] ishin të ngjashme 
me paraburgimin dhe privimin e lirisë”. Ai gjithashtu shprehej se emigrantët ishin, “në 
praktikë, ... të burgosur dhe pa akses në gjykatë” (shih §§ 54-55 të Raportit).

67. Vërejtje të ngjashme mund të gjenden edhe në Raportin e Komisionit të Posaçëm të Senatit 
(shih paragrafin 35 më lart), i cili i referohet “mbylljes së tejzgjatur”, “pamundësisë për 
të komunikuar me botën e jashtme” dhe “mungesës së lirisë së lëvizjes” për emigrantët 
e vendosur në qendrat e pritjes në Lampedusa.

68. Para Gjykatës, Qeveria nuk paraqiti ndonjë material që të vinte në dyshim gjetjet e 
këtyre dy organeve të pavarura, njëra prej të cilave, Komisioni i Posaçëm i Senatit, është 
një institucion i shtetit përgjegjës. Gjithashtu, Qeveria nuk paraqiti ndonjë informacion 
që sugjeronte se kërkuesit ishin të lirë të largoheshin nga QPPN Contrada Imbriacola, 
përkundrazi, versioni i kërkuesve duket se mbështetet nga fakti (jo i kontestuar nga 
Qeveria) se kur më 21 Shtator 2011 ata kishin arritur të shmangnin mbikëqyrjen policore 
dhe të arrinin në fshatin Lampedusa, u ndaluan nga policia dhe u dërguan përsëri në 
qendrën e pritjes (shih paragrafin 14 më lart). Kjo sugjeron që kërkuesit po mbaheshin 
në QPPN pa dëshirën e tyre (shih, mutatis mutandis, Stanev, cituar më lart, § 127).

69. Konsiderata të ngjashme vlejnë edhe për anijet Vincent dhe Audace, të cilat, sipas vetë 
Qeverisë, duhej të konsideroheshin si “zgjerimi natyror i QPPN” (shih paragrafin 58 më 
lart). Gjykata nuk gjen prova në dosje që sugjerojnë se kërkuesit mund të kishin lënë 
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anijet, madje as kur ata ishin ankoruar në portin e Palermos.
70. Gjykata, së fundi, vëren se kohëzgjatja e mbajtjes së kërkuesve në QPPN dhe në 

anije, rreth dymbëdhjetë ditë në rastin e kërkuesit të parë dhe rreth nëntë ditë në atë të 
kërkuesve të dytë dhe të tretë, nuk mund të konsiderohen të parëndësishme.

71. Në dritën e sa më sipër, Gjykata konstaton se klasifikimi i ndalimit sipas së drejtës 
së brendshme nuk mund të ndryshojë natyrën e masave kufizuese të vendosura ndaj 
kërkuesve (shih, mutatis mutandis, Abdolkhani dhe Karimnia, përmendur më lart, §§ 126 
-27). Për më tepër, aplikimi i Nenit 5 të Konventës nuk mund të përjashtohet nga fakti 
që mbështetet nga Qeveria, se qëllimi i autoriteteve ishte të ndihmonin kërkuesit dhe të 
garantonin sigurinë e tyre (shih paragrafët 58-59 më lart). Edhe masat e destinuara për 
mbrojtje, ose të marra në interes të personit të interesuar mund të konsiderohen si privim 
i lirisë. Gjykata vëren se Neni 5 § 1, në nën-paragrafin (d), lejon “ndalimin e të miturit me 
urdhër të ligjshëm për qëllim të edukimi të mbikëqyrur” (shih, për shembull, Blokhin k. 
Rusisë [GC], nr. 47152/06, §§ 164-72, GjEDNj 2016 dhe DL k. Bullgarisë, nr. 7472/14, 
§§ 6 dhe 69-71, 19 Maj 2016), dhe në nën-paragrafin e tij (e) lejon “ndalimin e ligjshëm 
... të personave të sëmurë mendërisht, alkoolistëve, narkomanëve ose endacakëve” 
(shih, për shembull, De Wilde, Ooms dhe Versyp k. Belgjikës, 18 Qershor 1971, §§ 67-
70, Seria A nr. 12; Winterwerp k. Holandës, 24 Tetor 1979, § 39, Seria A nr. 33, dhe, në 
veçanti, Witold Litwa k. Polonisë, nr. 26629/95, § 60, GjEDNj 2000-III).

72. Duke pasur parasysh kufizimet e aplikuara nga ana e autoriteteve, kërkuesve u është 
hequr liria, në kuptim të Nenit 5, në QPPN në Contrada Imbriacola dhe në anijet Vincent 
dhe Audace, dhe për rrjedhojë, ky Nen është i aplikueshëm.

73. Nga kjo rrjedh se Gjykata ka juridiksion ratione materiae për të shqyrtuar kërkesat e 
ankuesve sipas Nenit 5. Pra, kundërshtimi i Qeverisë në lidhje me këtë duhet të rrëzohet.

C. Meritat

1. Parashtresat e palëve
(a) Kërkuesit
74. Sipas kërkuesve, heqja e lirisë së tyre nuk kishte bazë ligjore. Ata vunë re se ishin 

mbajtur në mjedise të mbyllura, nën mbikëqyrjen e vazhdueshme të policisë me 
qëllim “parandalimin e hyrjes së paligjshme” në Itali. Megjithatë, ata argumentuan 
se autoritetet nuk kishin vepruar në përputhje me ligjin, sepse nuk ishte iniciuar asnjë 
procedurë refuzimi për hyrje, ose largim në përputhje me ligjin vendas; përkundrazi ata 
u kthyen duke përdorur një procedurë të thjeshtuar të parashikuar nga një marrëveshje e 
vitit 2011 ndërmjet Italisë dhe Tunizisë (shih paragrafët 36-40 më lart). Ata theksuan se 
heqja e lirisë së tyre nuk ishte e justifikuar nga ndonjë vendim gjyqësor.

75. Kërkuesit shpjeguan se sipas ligjit italian (Neni 14 i dekretit legjislativ 286 të vitit 1998, 
shih paragrafin 33 më lart), e vetmja formë ligjore e privimit të lirisë së një emigranti 
të paligjshëm në pritje të kthimit ishte vendosja në një QID, e cila i nënshtrohej 
mbikëqyrjes gjyqësore (vleftësimi i vendimeve administrative të paraburgimit nga një 
Justice of Peace), siç kërkohet nga Neni 5 i Konventës.

76. Kërkuesit, përsëritën vërejtjet e tyre para Dhomës. Ata argumentuan në veçanti se sipas 
legjislacionit, QPPN në Lampedusa dhe anijet e ankoruara në portin e Palermos nuk 
ishin objekte ndalimi, por objekte të hapura pritjeje, dhe se nuk ishte përdorur asnjë 
formë vleftësimi nga ndonjë autoritet gjyqësor mbi ndalimin e tyre. Duke e përdorur 
QPPN si një qendër paraburgimi, Italia u kishte hequr kërkuesve lirinë, pa ndonjë 
vleftësim gjyqësor. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për izolimin e tyre në anije.
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77. Kërkuesit, gjithashtu vunë në dukje se trajtimi ndaj të cilit ishin nënshtruar nuk mund 
të justifikohej në bazë të Nenit 10 § 2 të Dekretit Legjislativ nr. 286 të vitit 1998 (shih 
paragrafin 33 më lart), pasi, sipas pikëpamjes së tyre, ai parashikonte të ashtuquajturën 
“shtyrje” të refuzimit të hyrjes, kur një i huaji hynte në Itali “për qëllime të ndihmës 
publike”. Neni 10 i lartpërmendur nuk përmend heqjen e lirisë, apo ndonjë procedurë 
tjetër për marrjen e një masë të mundshme ndalimi.

78. Për sa kohë që Qeveria kishte argumentuar se situata ishte nxitur nga një emergjencë, 
kërkuesit argumentuan se burimi i vërtetë i problemeve në ishull kishte qenë vendimi 
politik për të përqendruar izolimin e të huajve në Lampedusa. Sipas pikëpamjes së 
tyre, nuk kishte ndonjë vështirësi të pakapërcyeshme organizative që të pengonte 
autoritetet të kryenin një shërbim të rregullt për transferimin e emigrantëve në vende 
të tjera në Itali. Për më tepër, ata shpjeguan se privimi i lirisë së të huajve pa shqyrtim 
gjyqësor nuk lejohej nga legjislacioni i brendshëm, edhe në rast emergjence. Neni 13 i 
Kushtetutës (shih paragrafin 32 më lart) parashikon që në raste të jashtëzakonshme të 
domosdoshmërisë dhe urgjencës, autoriteti administrativ ka të drejtë të miratojë masa që 
përfshijnë heqjen e lirisë; megjithatë, masa të tilla duhej t’i dërgoheshin brenda dyzet e 
tetë orëve një autoriteti gjyqësor, i cili duhej t’i vleftësonte ato brenda dyzet e tetë orëve. 
Në rastin konkret, kërkuesit pohuan se ata ishin privuar nga liria pa asnjë vendim të një 
autoriteti administrativ dhe pa miratimin e një autoriteti gjyqësor.

79. Kërkuesit, gjithashtu theksuan që kushtet për derogim sipas Nenit 15 të Konventës 
nuk ishin plotësuar dhe se në çdo rast, Italia nuk kishte njoftuar qëllimin e saj për të 
ushtruar të drejtën për derogim. Prandaj, edhe nëse është dëshmuar, në kundërshtim me 
qëndrimin e kërkuesve, se Qeveria italiane kishte qenë e detyruar, në kohën përkatëse, 
të trajtonte një ardhje të paparashikueshme dhe të jashtëzakonshme emigrantësh, nuk 
mund të nxirret ky përfundim për qëllimet e Nenit 5 të Konventës.

80. Kërkuesit argumentuan se pavarësisht kritikave të përsëritura nga institucione të ndryshme 
kombëtare dhe ndërkombëtare, procedura e menaxhimit të ardhjes së emigrantëve, siç 
përshkruhet në aplikimin e tyre, vazhdonte të aplikohej nga autoritetet italiane, duke 
rezultuar në një shkelje strukturore dhe sistematike të të drejtës themelore për liri, dhe 
gjykatat e kishte lejuar këtë shkelje të vazhdonte. Kërkuesit, në lidhje me këtë, theksuan 
se që nga vjeshta e vitit 2015 e në vijim, QPPN në Lampedusa ishte identifikuar si 
një nga objektet ku mund të zbatohej e ashtuquajtura “hotspot”, siç rekomandohet nga 
Bashkimi Evropian, përmes së cilës emigrantët duhet të identifikoheshin dhe azilkërkues 
të veçoheshin nga emigrantët ekonomikë. Në vitin 2016, autoritetet italiane vazhdonin 
ta drejtonin këtë strukturë si një qendër të sigurt, ku emigrantët ndaloheshin pa asnjë 
bazë ligjore.

(b) Qeveria
81. Qeveria, ashtu sikurse edhe para Dhomës, theksoi se faktet e çështjes nuk përfshiheshin 

fushën e aplikimit të nën-paragrafit (f) të Nenit 5 § 1 të Konventës; kërkuesit nuk ishin 
mbajtur në pritje të dëbimit apo ekstradimit, por përkundrazi iu ishte lejuar përkohësisht 
hyrja në Itali. Në lidhje me këtë, Qeveria deklaroi se kërkuesit ishin vendosur në një 
QPPN dhe nuk ishin dërguar në një QID. Ajo shpjegoi se kushtet ligjore për vendosjen 
e kërkuesve në një QID nuk ishin përmbushur; në veçanti, sipas pikëpamjes së tyre, nuk 
ishte i nevojshëm asnjë verifikim shtesë mbi identitetin e kërkuesve.

82. Qeveria pranoi se, siç tregohet nga gjyqtari i hetimeve paraprake i Palermos në vendimin 
e tij të 1 Qershorit 2012 (shih paragrafët 24-29 më lart), dispozitat e brendshme në fuqi 
nuk parashikonin shprehimisht një masë kufizimi në lidhje me emigrantët e vendosur 
në një QPPN. Megjithatë, një masë e tillë, parashikohej nën mbikëqyrjen e Justice and 
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Peace, në rastin kur emigrantët ishin vendosur në një QID. Prania e emigrantëve në QPPN 
u regjistrua konform rregullave. Për më tepër, secilit prej emigrantëve i ishte lëshuar një 
urdhër refuzimi hyrje dhe largimi, duke përmendur datën e hyrjes së paligjshme në Itali. 
Këto urdhra u ishin njoftuar rregullisht emigrantët në fjalë. Në parashtresën e Qeverisë, 
ata nuk ishin referuar Justice of the Peace, sepse një shqyrtim i tillë ishte i nevojshëm 
vetëm në rastet e dëbimit (espulsione) dhe jo refuzimit të hyrjes (respingimento).

83. Në seancën para Gjykatës, Qeveria pretendoi më tej se marrëveshja dypalëshe midis 
Italisë dhe Tunizisë (shih paragrafët 36-40 më lart) përbënte një bazë ligjore për mbajtjen 
e kërkuesve në ishullin Lampedusa, në pritje të kthimit të tyre të menjëhershëm. Qëllimi 
i kësaj marrëveshjeje ishte të forconte kontrollet kufitare dhe të lehtësonte kthimin e 
emigrantëve të parregullt përmes procedurave të thjeshtuara; ajo ishte njoftuar, për 
shembull, në faqet e internetit të Ministrive italiane të Punëve të Brendshme dhe të 
Punëve të Jashtme dhe në atë të Qeverisë tuniziane. Sipas pikëpamjes së Qeverisë, nuk 
do të ishte e besueshme të sugjerohej që kërkuesit, të cilët kishin akses në teknologjinë 
moderne të informacionit, nuk kishin qenë të vetëdijshëm për procedurat e kthimit të 
aplikueshme ndaj tyre.
2. Palët e treta ndërhyrëse
(a) Qendra AIRE dhe ECRE

84. Qendra AIRE dhe ECRE argumentuan se sipas Nenit 1 të Kartës së të Drejtave Themelore 
të Bashkimit Evropian, çdo masë që përfshinte heqjen e lirisë së emigrantëve dhe 
kushtet e një ndalimi të tillë duhej të respektonte dinjitetin e tyre njerëzor dhe parimin 
e jo-diskriminimit, pavarësisht nga numri i të sapo ardhurve dhe çdo situatë emergjente 
që mund të lindë në një Shtet të caktuar. Për më tepër, paragrafi 16 i Preambulës së 
Direktivës së Kthimit (shih paragrafin 41 më lart) parashikon si vijon:

“Përdorimi i ndalimit me qëllim largimi duhet të jetë i kufizuar dhe i nënshtrohet 
parimit të proporcionalitetit në lidhje me mjetet e përdorura dhe objektivat e ndjekura. 
Ndalimi është i justifikuar vetëm për të përgatitur kthimin, ose kryerjen e procesit 
të largimit dhe vetëm nëse zbatimi i masave më pak detyruese nuk do të ishte i 
mjaftueshëm”.

Përveç kësaj, Shtetet duhej të sigurojnë që emigrantit që paraqet kërkesë i jepet 
asistenca dhe/ose përfaqësimi i nevojshëm ligjor (Neni 13 § 4 i Direktivës së Kthimit).

85. Dy palët e treta ndërhyrëse deklaruan se në gjykimin e saj Bashir Mohamed Ali Mahdi 
(çështja C-146/14 PPU, 5 Qershor 2014), GjED kishte shpjeguar se Direktiva e Kthimit, 
lexuar në dritën e Neneve 6 dhe 47 të Kartës Themelore, parashikonte që çdo vendim 
i dhënë nga një autoritet kompetent, me skadimin e periudhës maksimale të lejuar për 
ndalimin fillestar të një shtetasi të një vendi të tretë, duhet të ishte në formën e një mase 
të shkruar dhe të përfshinte arsyet në fakt dhe në ligj për dhënien e atij vendimi. Përveç 
kësaj, shqyrtimi i arsyeve për zgjatjen e ndalimit të një shtetasi të një vendi të tretë duhej 
të zbatohej rast pas rasti, duke aplikuar parimin e proporcionalitetit, në mënyrë që të 
konstatohej nëse paraburgimi mund të zëvendësohej me një masë më pak shtrënguese, 
ose nëse emigranti duhet të lirohej. Së fundmi, GjED kishte gjetur se autoriteti gjyqësor 
ishte kompetent të merrte në analizë faktet e deklaruara dhe provat e paraqitura nga 
autoriteti administrativ që kishte dërguar çështjen para tij, si dhe çdo fakt, prova dhe 
vëzhgime të cilat mund të depozitoheshin në gjykatë gjatë procedurës.
(b) Qendra McGill

86. Sipas Qendrës McGill, në analizën e natyrës arbitrare ose jo të një ndalimi Gjykata duhet 
të udhëhiqet nga parimi i proporcionalitetit. Kur bëhej fjalë për statusin dhe mbrojtjen e 
emigrantëve të parregullt që nuk aplikonin për azil, në Itali mungonte ligji dhe doktrina. 



1294

Kjo zbrazëti ligjore i bëri ata veçanërisht të cenueshëm. Komiteti i Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtat e Njeriut e kishte interpretuar Nenin 9 të Konventës Ndërkombëtare për të 
Drejtat Civile dhe Politike sikur përfshinte kushte më të gjera ligjshmërie dhe mbrojtje 
kundër arbitraritetit. Komiteti kishte specifikuar faktorë të tjerë shtesë, të tillë si mungesa 
e bashkëpunimit apo rreziku i arratisjes, të cilët duhet të ishin të pranishëm në mënyrë që 
paraburgimi i një emigranti të parregullt të ishte në përputhje me Nenin 9 dhe se duhej të 
merrej në konsideratë edhe ekzistenca e mjeteve të tjera, më pak shtrënguese (pala e tretë 
ndërhyrëse referoi, inter alia, në C. k. Australisë, Komunikimi nr. 900/1999, Dokumenti 
i OKB-së CCPRIC/76/D900/1999 (2002)). Parime të ngjashme, si ai i proporcionalitetit 
të paraburgimit në dritën e rrethanave të caktuara, u gjetën edhe në tekstet e Këshillit të 
Evropës dhe direktivat e BE-së, duke theksuar që paraburgimi mund të përdoret vetëm 
si mjeti i fundit.

87. Pala e tretë ndërhyrëse argumentoi se paraburgimi duhej t’i referohej një baze ligjore 
të qartë dhe të përcaktuar, ose një vendimi gjyqësor të vlefshëm, duke pasur mundësinë 
e shqyrtimit gjyqësor efektiv dhe të shpejtë në përputhje me ligjin kombëtar dhe 
ndërkombëtar. Edhe pse Gjykata kishte qenë e kujdesshme që të mos imponohej një 
barrë e tepruar mbi shtetet që merreshin me flukse migratore të konsiderueshme, ajo 
argumenton që paraburgimi i emigrantëve duhet të jetë proporcional me qëllimin e 
ndjekur dhe për arritjen e qëllimit, të mos ketë mjete të tjera më pak shtrënguese. Në 
këtë drejtim, Gjykata ndërmori një hap në rastin e Rusu k. Austrisë (nr. 34082/02, 2 Tetor 
2008), ku, duke qenë se nuk kishte asnjë indikacion që kërkuesi synonte të qëndronte në 
mënyrë të paligjshme në Austri, apo se ai nuk do të kishte bashkëpunuar gjatë procesit 
të largimit, për rrjedhojë, Gjykata gjeti se paraburgimi ishte arbitrar.
3. Vlerësimi i Gjykatës
(a) Parimet e vendosura në jurisprudencën e Gjykatës

88. Gjykata rithekson që Neni 5 garanton një të drejtë themelore, përkatësisht mbrojtjen 
e individit kundër ndërhyrjes arbitrare të shtetit në të drejtën e tij/saj për liri. Nën-
paragrafët (a) deri (f) të Nenit 5 § 1 përmbajnë një listë shteruese të arsyeve të lejueshme 
sipas të cilave një personi mund t’i privohet liria dhe asnjë lloj tjetër privimi lirie, nëse 
nuk është brenda një prej këtyre arsyeve nuk mund të konsiderohet i ligjshëm. Për më 
tepër, për qëllime të kësaj dispozite nevojitet vetëm një interpretim i ngushtë i këtyre 
përjashtimeve, përkatësisht për të siguruar që askush nuk është privuar arbitrarisht nga 
liria (shih, midis shumë autoriteteve të tjera, Giulia Manzoni k. Italisë, 1 Korrik 1997, 
§ 25, Raportet 1997-IV, Labita k. Italisë [GC], nr. 26772/95, § 170, GjEDNj 2000-IV, 
Velinov k. ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 16880/08, § 49, 19 Shtator 
2013 dhe Blokhin, cituar më lart, § 166).

89. Një nga përjashtimet që parashikon nën-paragrafi (f) i Nenit 5 § 1, i lejon Shtetit që 
në kontekstin e emigracionit të kontrollojë lirinë e të huajve (shih Saadi k. Mbretërisë 
së Bashkuar [GC] nr. 13229/03, § 43, GjEDNj 2008, A. dhe të tjerët k. Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], nr. 3455/05, §§ 162-163, GjEDNj 2009, dhe Abdolkhani dhe Karimnia, 
përmendur më lart, § 128).

90. Neni 5 § 1 (f) nuk kërkon që ndalimi të jetë i domosdoshëm në mënyrë që të konsiderohet i 
arsyeshëm, për shembull të jetë i domosdoshëm për të parandaluar individin nga kryerja 
e një vepre penale ose largimi. Megjithatë, çdo privim i lirisë sipas Nenit 5 § 1 (f) mund 
të justifikohet vetëm për aq kohë sa procedurat e deportimit ose ekstradimit janë ende 
në proces. Nëse procedura të tilla nuk ndiqen me “kujdesin e duhur”, ndalimi nuk mund 
të konsiderohet i lejueshëm sipas Nenit 5 § 1 (f) (shih A. dhe të tjerët k. Mbretërisë së 
Bashkuar, përmendur më lart, § 164).
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91. Privimi i lirisë duhet gjithashtu të jetë “i ligjshëm”. Kur diskutohet “ligjshmëria” e 
ndalimit, përfshirë edhe pyetjen nëse është ndjekur “një procedurë e përcaktuar me 
ligj”, Konventa, në thelb i referohet legjislacionit kombëtar dhe përcakton detyrimin 
për të qenë në përputhje me rregullat thelbësore dhe procedurale të atij legjislacioni, 
por përveç kësaj kërkohet që çdo privim i lirisë të jetë në përputhje me qëllimin e Nenit 
5, përkatësisht të mbrojë individin nga arbitrariteti (shih Herczegfalvy k. Austrisë, 24 
Shtator 1992, § 63, Seria A nr. 244, Stanev, cituar më lart, § 143, Del Río Prada k. 
Spanjës [GC], nr. 42750/09, § 125, GjEDNj 2013 dhe LM k. Sllovenisë, nr. 32863/05, § 
121, 12 Qershor 2014). Duke parashikuar që çdo heqje lirie duhet të bëhet “në përputhje 
me procedurën e parashikuar me ligj”, Neni 5 § 1 kërkon që paraburgimi ose ndalimi 
të ketë një bazë ligjore në të drejtën vendase. Megjithatë, ky formulim nuk i referohet 
vetëm legjislacionit të brendshëm, por gjithashtu lidhet edhe me cilësinë e ligjit, duke 
kërkuar që ai të jetë në përputhje me parimin e sundimit të ligjit, një koncept që del në 
pah në të gjitha Nenet e Konventës (shih Amuur, cituar më lart, § 50, dhe Abdolkhani 
dhe Karimnia, përmendur më lart, § 130 ).

92. Së fundi, Gjykata thekson se kur dikujt i privohet liria, është veçanërisht e rëndësishme 
të respektohet parimi i përgjithshëm i sigurisë juridike. Prandaj, është thelbësore që 
të përcaktohen qartë në ligjin e brendshëm kushtet e privimit të lirisë, si dhe vetë ligji 
të jetë i parashikueshëm, në mënyrë që të përmbushë standardin e “ligjshmërisë” të 
përcaktuar nga Konventa, një standard i cili kërkon që të gjitha ligjet të jetë të qartë, 
në mënyrë që, nëse është e nevojshme, personi, me këshillat e duhura të parashikojë, 
në një shkallë që është e arsyeshme në rrethanat, pasojat që mund të sjellë një veprim 
i caktuar i tij (shih Baranowski k.Polonisë, nr. 28358/95, §§ 50-52, GjEDNj 2000-III, 
Steel dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, 23 Shtator 1998, § 54, Raportet 1998-VII, 
Ječius k. Lituanisë, nr. 34578/97, § 56, GjEDNj 2000-IX, Paladi k. Moldavisë [GC], nr. 
39806/05, § 74, 10 Mars 2009, dhe Mooren k. Gjermanisë [GC] nr. 11364/03, § 76, 9 
Korrik 2009).
(b) Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen konkrete
(i) Rregulli i aplikueshëm

93. Gjykata, duhet së pari të përcaktojë nëse heqja e lirisë së kërkuesve ishte e justifikuar 
nën njërin nga nën-paragrafët e Nenit 5 § 1 të Konventës. Duke qenë se lista në bazë 
të së cilës persona të caktuar mund të privohen nga liria është shteruese, çdo heqje 
lirie e cila nuk përfshihet në njërin nga nën-paragrafët e Nenit 5 § 1 të Konventës, në 
mënyrë të pashmangshme shkel këtë dispozitë (shih, në veçanti, jurisprudencën e cituar 
në paragrafin 88 më lart).

94. Qeveria, duke argumentuar se kërkuesit nuk ishin në pritje të dëbimit ose ekstradimit, 
pretendoi se çështja nuk binte në nën-paragrafin (f) të Nenit 5 § 1 të Konventës, i cili 
lejonte “ndalimin ose arrestimin e ligjshëm të një personi... për të parandaluar hyrjen e 
tij të paautorizuar në vend “ose kur ndaj personit pritej të kryhej procesi i “dëbimit ose 
ekstradimit” (shih paragrafin 81 më lart). Megjithatë, Qeveria nuk tregoi se sipas cilit 
prej nën-paragraf të tjerë të Nenit 5 mund të justifikohej heqja e lirisë së kërkuesve.

95. Sidoqoftë, kërkuesit ishin të mendimit se ata ishin privuar nga liria me qëllim 
“parandalimin e hyrjes së paautorizuar në Itali” (shih paragrafin 74 më lart).

96. Ashtu sikurse Dhoma dhe pavarësisht parashtrimeve të Qeverisë mbi klasifikimin e 
kthimit të emigrantëve sipas së drejtës së brendshme, edhe Gjykata është e gatshme 
të pranojë se heqja e lirisë në rastin konkret binte në nën-paragrafin (f) të Neni 5 § 1 
(shih, mutatis mutandis, Čonka k. Belgjikës, nr. 51564/99, § 38, GjEDNj 2002-I). Në 
lidhje me këtë, ajo konstaton se kërkuesit kishin hyrë në Itali dhe urdhrat për refuzimin 
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e hyrjes së tyre (shih paragrafin 19 më lart) parashikonin shprehimisht se ata kishin hyrë 
në vend duke shmangur kontrollet kufitare dhe prandaj konsiderohej hyrje në mënyrë të 
paligjshme. Për më tepër, procedura e miratuar për identifikimin dhe kthimin e tyre, në 
mënyrë të dukshme synonte të adresonte këtë hyrje të paligjshme.
(ii) Nëse ekzistonte një bazë ligjore

97. Tani duhet të përcaktohet nëse ndalimi i kërkuesve kishte një bazë ligjore në legjislacionin 
italian.

98. Nuk është vënë në diskutim nga palët se vetëm Neni 14 i “Tekstit të konsoliduar të 
dispozitave në lidhje me rregulloret e emigracionit dhe rregullat mbi statusin e të 
huajve” (Dekreti Legjislativ 286 i 1998 - shih paragrafin 33 më lart) autorizon, me 
urdhër të Shefit të Policisë, ndalimin e një emigranti “për aq kohë sa është rreptësisht 
e nevojshme”. Megjithatë, kjo dispozitë zbatohet vetëm kur masa e refuzimit të hyrjes 
ose shoqërimi në kufi nuk mund të zbatohet menjëherë, sepse është e nevojshme të 
ofrohet ndihmë për të huajt, të kryhen kontrolle shtesë të identitetit, ose të përgatiten 
dokumentet e udhëtimit, apo shihet disponueshmëria e ndonjë transportuesi. Për pasojë, 
emigrantët që përfshihen në këtë kategori vendoseshin në një QID. Megjithatë, vetë 
Qeveria ka pranuar se kushtet ligjore për akomodimin e kërkuesve në një QID nuk ishin 
plotësuar, kështu që ata ishin mbajtur në një strukturë të tillë (shih paragrafin 81 më lart).

99. Nga kjo rrjedh se Neni 14 i Dekretit Legjislativ nr. 286 i vitit 1998 nuk mund të përbënte 
bazën ligjore të nevojshme për privimin e lirisë së kërkuesve.

100. Gjykata, tani kthehet në pyetjen nëse një bazë e tillë mund të gjendet në Nenin 10 të 
Dekretit Legjislativ nr. 286 të vitit 1998 (shih paragrafin 33 më lart). Kjo dispozitë 
parashikon refuzimin e hyrjes dhe dëbimit, midis kategorive të tjera të të huajve, edhe të 
atyre që lejohen të qëndrojnë përkohësisht në Itali për arsye të ndihmës publike. Gjykata 
nuk ka gjetur ndonjë parashikim për ndalim ose masa të tjera që kanë të bëjnë me heqjen 
e lirisë, të cilat mund të zbatohen në lidhje me emigrantët në fjalë. Në të vërtetë, Qeveria 
nuk e ka kundërshtuar këtë pikë.

101. Në këto rrethana, Gjykata nuk e sheh të arsyeshme që Neni 10 i lartpërmendur të mund 
të kishte përbërë bazën ligjore për ndalimin e kërkuesve.

102. Në lidhje me faktin që Qeveria mendon se baza ligjore për ndalimin e kërkuesve në 
ishullin Lampedusa ishte marrëveshja dypalëshe ndërmjet Italisë dhe Tunizisë e Prillit 
2011 (shih paragrafin 83 më lart), Gjykata vë në dukje që në fillim se teksti i plotë 
i asaj marrëveshjeje nuk ishte bërë publik. Rrjedhimisht, ajo nuk mund të aksesohej 
nga kërkuesit, të cilët në përputhje me rrethanat nuk mund të parashikonin pasojat e 
zbatimit të saj (shih, në veçanti jurisprudencën e përmendur në paragrafin 92 më lart). 
Për më tepër, njoftimi për shtyp i publikuar në faqen e internetit të Ministrisë italiane të 
Punëve të Brendshme më 6 Prill 2011, thjesht përmendi forcimin e kontrolleve kufitare 
dhe mundësinë e kthimit të menjëhershëm të shtetasve tunizianë përmes procedurave 
të thjeshtuara (shih paragrafët 37-38 më lart) . Sidoqoftë, ai nuk përmbante ndonjë 
referencë mbi mundësinë e ndalimit administrativ ose mbi procedurat përkatëse.

103. Gjykata, më tej vë në dukje se Qeveria, në një aneks të kërkesës së saj për referim në 
Dhomën e Madhe, për herë të parë paraqiti një note verbale në lidhje me një marrëveshje 
tjetër bilaterale me Tunizinë, përpara asaj të Prillit 2011 që daton në 1998 (shih paragrafi 
40 më lart). Edhe pse kjo marrëveshje nuk duket të jetë ajo e aplikuar për kërkuesit, 
Gjykata ka shqyrtuar note verbale në fjalë në fjalë, por nuk ka gjetur ndonjë referencë për 
rastet kur emigrantët e parregullt mund t›i nënshtrohen masave që u heqin atyre lirinë. 
Pika 5 e Kapitullit II të norë verbale thjesht tregon se intervistat mund të kryheshin në 
zyrën e gjykatës, në qendrën e pritjes ose në institucionin mjekësor ku personat në fjalë 
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kishin banim të ligjshëm, pa shtuar ndonjë sqarim. Në këto rrethana është e vështirë të 
kuptohet se si informacionet e pakta në dispozicion për marrëveshjet e lidhura në kohë 
të ndryshme midis Italisë dhe Tunizisë mund të kishin krijuar një bazë ligjore të qartë 
dhe të parashikueshme për ndalimin e kërkuesve.

104. Gjykata theksoi se gjetja e saj që ndalimi i kërkuesve nuk kishte bazë ligjore në 
legjislacionin italian është konfirmuar nga raporti i Komisionit Special të Senatit 
(shih paragrafin 35 më lart). Komisioni Special vuri në dukje se qëndrimi në qendrën 
Lampedusa, i cili në parim duhet të ishte i kufizuar për aq kohë sa ishte e nevojshme të 
përcaktohej identiteti i emigrantëve dhe ligjshmërinë e qëndrimit në Itali, në disa raste 
kishte zgjatur më shumë se njëzet ditë, pa u motivuar me një “vendim formal lidhur me 
statusin ligjor të personave të ndaluar”. Sipas Komisionit të Posaçëm, një izolim i tillë 
i tejzgjatur, “pa ndonjë parashikim ligjor apo administrativ”, kishte çuar në “rritje të 
tensioneve”. Gjithashtu, duhet të theksohet se Nën-komiteti Ad Hoc PACE shprehimisht 
rekomandoi që autoritetet italiane “të qartësonin bazën ligjore për ndalimin de facto në 
qendrat e pritjes në Lampedusa”, edhe kur në veçanti kishin të bënin me tunizianë, duhet 
t’i “mbanin emigrantët e parregullt në ndalim administrativ vetëm sipas një procedure 
të përcaktuar me ligj, të autorizuar nga një autoritet gjyqësor dhe duke iu nënshtruar 
shqyrtimit periodik gjyqësor” (shih § 92, (vi) dhe (vii)) të Raportit të botuar më 30 
Shtator 2011, përmendur në paragrafin 49 më lart).

105. Në dritën e situatës juridike në Itali dhe konsideratave të mësipërme, Gjykata vlerëson 
se personat e vendosur në një QPPN, e cila zyrtarisht konsiderohet si një institucion 
pritës dhe jo një qendër paraburgimi, nuk mund të përfitojë nga masat mbrojtëse të 
zbatueshme në rastet e vendosjes në një QID, e cila duhej të vërtetohej me një vendim 
administrativ, i cili do të shqyrtohej nga Justice of the Peace. Qeveria nuk pohoi të kishte 
dalë një vendim i tillë në lidhje me kërkuesit, ndërsa në vendimin e tij të 1 Qershorit 
2012, gjyqtari i hetimeve paraprake të Palermos deklaroi se autoriteti policor i Agrigento 
vetëm kishte regjistruar numrin e emigrantëve në QPPN, pa urdhëruar akomodimin 
e tyre, dhe se e njëjta gjë vlente edhe për transferimin e emigrantëve në anije (shih 
paragrafët 25-26 më lart). Si rrjedhojë, kërkuesit jo vetëm që u privuan nga liria pa 
një bazë ligjore të qartë dhe të kuptueshme, por ata as nuk ishin në gjendje të gëzonin 
garancitë themelore të habeas corpus, siç parashikohet, për shembull, në Nenin 13 të 
Kushtetutës italiane (shih paragrafin 32 lart). Sipas kësaj dispozite, çdo kufizim i lirisë 
personale duhet të bazohet në një vendim të arsyetuar të autoritetit gjyqësor dhe çdo 
masë e përkohshme e ndërmarrë nga një autoritet policor, në rastet e jashtëzakonshme 
të domosdoshmërisë dhe urgjencës, duhet të vleftësohet nga autoriteti gjyqësor brenda 
dyzetetetë orëve. Duke qenë se ndalimi i kërkuesve nuk u vleftësua me ndonjë vendim, 
qoftë gjyqësor apo administrativ, ata u privuan nga aplikimi i këtyre masave mbrojtëse 
të rëndësishme.

106. Në dritën e sa më sipër, Gjykata konstaton se dispozitat që zbatohen për ndalimin e 
emigrantëve të parregullt nuk ishin të qarta. Kjo paqartësi legjislative ka krijuar shumë 
situata të privimit të lirisë de facto, si dhe fakti që akomodimi në një QPPN nuk është 
subjekt i shqyrtimit gjyqësor, madje, as në kontekstin e një krize emigrantësh, nuk mund 
të jetë në përputhje me qëllimin e Nenit 5 të Konventës: të sigurohet që askush nuk duhet 
të privohet nga liria e tij ose  e saj në mënyrë arbitrare (shih, midis shumë autoriteteve 
të tjera, Saadi, cituar më lart, § 66).

107. Këto konsiderata janë të mjaftueshme që Gjykata të konstatojë se heqja e lirisë së 
kërkuesve nuk plotësonte parimin e përgjithshëm të sigurisë juridike dhe nuk ishte në 
përputhje me qëllimin e mbrojtjes së individit kundër arbitraritetit. Prandaj nuk mund të 



1298

konsiderohet “e ligjshme” në kuptim të Nenit 5 § 1 të Konventës.
108. Rrjedhimisht, në rastin në fjalë ka pasur shkelje të Nenit 5 § 1 të Konventës.

III. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 5 § 2 TË KONVENTËS

109. Kërkuesit u ankuan se nuk kishin pasur asnjë lloj komunikimi me autoritetet italiane 
gjatë qëndrimit të tyre në Itali.
Ata u mbështetën në Nenin 5 § 2 të Konventës, ku parashikohet:
“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.”

A. Gjykimi i Dhomës

110. Dhoma vërejti se kërkuesit, me gjasë ishin njoftuar për statusin e tyre si emigrantë të 
parregullt, por deklaroi se informacioni bazik lidhur me statusin ligjor të një emigranti 
nuk plotësonte kërkesat e Nenit 5 § 2 të Konventës, sipas të cilit, personit në fjalë duhej 
t’i komunikohej baza ligjore dhe faktike për heqjen e lirisë. Më tej, Dhoma vuri në dukje 
se Qeveria nuk kishte arritur të paraqiste ndonjë dokument zyrtar drejtuar kërkuesve, i 
cili të përmbante një informacion të tillë. Për më tepër, urdhrat për refuzimin e hyrjes, të 
cilat nuk përmendnin ndalimin e kërkuesve, u ishin njoftuar vetëm më 27 dhe 29 Shtator 
2011, ndërkohë që kërkuesit ishin vendosur në QPPN më 17 dhe 18 Shtator. Kështu që, 
kërkuesve nuk u është dhënë informacioni “menjëherë” siç kërkohet nga Neni 5 § 2. 
Dhoma konkludoi kështu se kishte pasur shkelje të kësaj dispozite (shih paragrafët 82-
85 të gjykimit të Dhomës).

B. Parashtresat e palëve

1. Kërkuesit
111. Kërkuesit theksuan se urdhrat për refuzimin e hyrjes ishin lëshuar në kohën e ekzekutimit 

të kthimit të tyre, kështu vetëm në përfundim të periudhës së paraburgimit. Rrjedhimisht, 
ata mendonin se, edhe duke supozuar se ato urdhra u ishin njoftuar, nuk ishte respektuar 
garancia për t’u informuar “menjëherë” sipas Nenit 5 § 2 të Konventës. Për më tepër, 
këto urdhra parashikonin në mënyrë të përmbledhur dhe standardizuar, bazën ligjore 
për dhënien e masës së refuzimit të hyrjes, por nuk përmendnin, madje as në mënyrë të 
nënkuptuar, arsyet për ndalimin e tyre në pritje të largimit.

112. Kërkuesit, më tej pretenduan se informimi i parashikuar në Nenin 5 § 2 duhej të jepej 
nga autoriteti që kryente arrestimin ose vendosjen në paraburgim, ose, në çdo rast, nga 
burime zyrtare. Gjatë privimit të lirisë, kërkuesit nuk kishin pasur kontakt me autoritetet, 
madje as verbalisht nuk u ishin komunikuar arsyet e ndalimit të tyre. Fakti që anëtarët e 
organizatave joqeveritare kishin qenë në gjendje të komunikonin me emigrantët lidhur 
me këtë informacion nuk mund të konsiderohej i mjaftueshëm për kriteret e kësaj 
dispozite.
2. Qeveria

113. Qeveria pohoi se kërkuesit ishin informuar në një gjuhë që ata e kuptonin, nga zyrtarët e 
policisë të pranishëm në ishull, të ndihmuar edhe nga përkthyes dhe ndërmjetës kulturor, 
në lidhje me statusin e tyre, i cili ishte ai i shtetasve tunizianë të pranuar përkohësisht 
në territorin italian për arsye të “ndihmës publike”, në përputhje me Nenin 10 § 2 (b) të 
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Dekretit Legjislativ nr. 286 të vitit 1998 (shih paragrafin 33 më lart). Sipas pikëpamjes 
së Qeverisë, si rrjedhojë e këtij statusi ishte bërë kthimi automatik i kërkuesve në Tunizi, 
siç parashikohet në urdhrat e refuzimit të hyrjes dhe dëbimit. Sidoqoftë, edhe anëtarët 
e organizatave që kishin akses në QPPN në Contrada Imbriacola kishin informuar 
emigrantët për gjendjen e tyre dhe mundësinë e largimit të menjëhershëm.

C. Palët e treta ndërhyrëse

114. Qendra McGill deklaroi se e drejta për t’u informuar mbi arsyen e ndalimit ishte e 
nevojshme në mënyrë që emigrantët të ishin në gjendje të kundërshtonin ligjshmërinë 
e masës. Grupi i punës i Kombeve të Bashkuara për ndalimin arbitrar kërkoi që 
informacioni që i jepej të ndaluarve në kohën e arrestimit, të shpjegonte edhe mënyrën 
se si mund të kundërshtohej masa e ndalimit të dhënë. Qendra shtoi se ligjshmëria e 
ndalimit, në rastet kur zgjatej i nënshtrohej shqyrtimit të rregullt gjyqësor.

D. Vlerësimi i Gjykatës

1. Parimet e përcaktuara në jurisprudencën e Gjykatës
115. Paragrafi 2 i Nenit 5 përcakton një nivel mbrojtje themelor: çdo person i ndaluar duhet 

të vihet në dijeni se përse është privuar nga liria. Kjo dispozitë është pjesë përbërëse e 
skemës së mbrojtjes të parashikuar nga Neni 5: çdo person i ndaluar duhet të njoftohet, 
me gjuhë të thjeshtë, jo-teknike, dhe që ai kupton, për arsyet themelore ligjore dhe 
faktike të heqjes së lirisë së tij, në mënyrë që të jetë në gjendje të aplikojë në një gjykatë 
për të kundërshtuar ligjshmërinë e masës të dhënë ndaj tij, në përputhje me paragrafin 
4 (shih Van der Leer kundër Holandës, 21 Shkurt 1990, § 28, Seria A nr. 170 A dhe 
L.M. k. Sllovenisë, cituar më sipër, §§ 142-43). Përderisa ky informacion duhet të jepet 
“menjëherë”, atëherë, ai nuk duhet të varet vetëm nga oficeri që kryen arrestimin. Nëse 
përmbajtja dhe shpejtësia e informacionit të transmetuar është e mjaftueshme, kjo duhet 
vlerësuar rast pas rasti, në bazë të karakteristikave të veçanta (shih Fox, Campbell dhe 
Hartley k. Mbretërisë së Bashkuar, 30 Gusht 1990, § 40, Seria A nr. 182, dhe Čonka, 
cituar më lart, § 50).

116. Përveç kësaj, Gjykata ka deklaruar në jurisprudencën e saj se kërkesës për informacion 
të menjëhershëm i jepet një kuptim autonom, i cili shtrihet përtej fushës së masave të 
legjislacionit penal (shih Van der Leer, cituar më lart, §§ 27-28 dhe L.M. k. Sllovenisë, 
cituar më lart, § 143).
2. Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen konkrete

117. Gjykata do të vërente se ajo tashmë kishte gjetur se sipas Nenit 5 § 1 të Konventës, 
ndalimi i kërkuesve nuk kishte bazë ligjore të qartë dhe të aksesueshme në ligjin italian 
(shih paragrafët 93-108 më lart). Në këto rrethana, Gjykata nuk mundet të evidentojë 
se si autoritetet mund t’i kishin informuar kërkuesit mbi arsyet ligjore të heqjes së 
lirisë së tyre ose, nëse u kanë dhënë atyre informacione të mjaftueshme që të mund të 
kundërshtonin përpara një gjykate masën e dhënë.

118. Ka shumë gjasa që kërkuesit, natyrisht, ishin të vetëdijshëm se kishin hyrë në Itali në 
mënyrë të paligjshme. Siç theksoi me të drejtë Dhoma, vetë natyra e udhëtimit të tyre, në 
anije rudimentare (shih paragrafin 11 më lart) dhe fakti që nuk kishin aplikuar për viza 
hyrëse, treguan se ata kishin kërkuar të anashkalonin ligjet e emigracionit. Për më tepër, 
Nën-komiteti Ad Hoc PACE deklaroi se tunizianët me të cilët kishin biseduar anëtarët 
e tij “ishin plotësisht të vetëdijshëm se kishin hyrë ilegalisht në territorin italian” (shih 
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§ 56 të Raportit të publikuar më 30 Shtator 2011, përmendur në paragrafin 49 më lart). 
Së fundi, nuk ka asnjë arsye për të kundërshtuar deklaratën e Qeverisë se kërkuesit ishin 
informuar, në një gjuhë që kuptonin, nga oficerët e policisë në ishull, të ndihmuar nga 
përkthyesit dhe ndërmjetësuesit kulturorë, se ata ishin lejuar përkohësisht të hynin në 
Itali për qëllime të “ndihmës publike”, me perspektivën e kthimit të tyre të menjëhershëm 
(shih paragrafin 113 më lart). Sidoqoftë, informacioni në lidhje me statusin ligjor të një 
emigranti, ose rreth masave të mundshme të largimit që mund të zbatoheshin,  nuk mund 
të konsiderohet i mjaftueshëm lidhur me kërkesën për informacion mbi bazën ligjore për 
heqjen e lirisë së emigrantëve.

119. Konsiderata të ngjashme zbatohen për urdhrat e refuzimit të hyrjes. Gjykata i ka 
shqyrtuar këto dokumente (shih paragrafin 19 më lart), pa gjetur në to, ndonjë referencë 
për ndalimin e kërkuesve, ose për arsyet ligjore dhe faktike të një mase të tillë. Urdhrat 
në fjalë thjesht përmbanin se ata kishin “hyrë në territorin e vendit duke shmangur 
kontrollet kufitare” dhe se ata duhej të ktheheshin.

120. Gjithashtu, duhet të theksohet se urdhrat për refuzimin e hyrjes u ishin njoftuar 
kërkuesve shumë vonë, më 27 dhe 29 Shtator 2011, megjithëse ata ishin akomoduar 
në QPPN më 17 dhe 18 Shtator (shih paragrafët 19 -20 më lart). Rrjedhimisht, edhe në 
qoftë se urdhrat kishin pasur informacioni për bazën ligjore të ndalimit, gjë që nuk ishte 
e vërtetë, ata në asnjë rast nuk do të mund të kishin përmbushur kërkesat e “shpejtësisë” 
(shih, mutatis mutandis, Shamayev dhe të tjerët k. Gjeorgjisë dhe Rusisë 36378/02, § 
416, GjEDNj 2005-III, dhe L.M. k. Sllovenisë, cituar më lart, § 145, ku Gjykata gjeti se 
një interval prej katër ditësh binte jashtë kufizimeve kohore të vendosura nga nocioni i 
menjëhershmërisë për qëllime të Nenit 5 § 2).

121. Në përfundim, Gjykata thekson se përveç urdhrave për refuzimin e hyrjes, Qeveria nuk 
ka paraqitur ndonjë dokument tjetër që përmbush kërkesat e Nenit 5 § 2 të Konventës.

122. Konsideratat e mësipërme mjaftojnë për të konstatuar se, në rastin në fjalë, ka pasur 
shkelje të Nenit 5 § 2.

IV. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 5 § 4 TË KONVENTËS

123. Kërkuesit pretenduan se në asnjë moment ata nuk kishin pasur mundësinë të 
kundërshtonin ligjshmërinë e privimit të lirisë së tyre.
Ata u mbështetën në Nenin 5 § 4 të Konventës, i cili parashikon:

“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.”

A. Gjykimi i Dhomës

124. Dhoma konkludoi se meqë kërkuesit nuk ishin njoftuar për arsyet e privimit të lirisë, 
e drejta e tyre për të shqyrtuar ligjshmërinë ndalimit ishte privuar substancialisht dhe 
efektivisht. Kjo konsideratë mjaftoi që Dhoma të gjente se kishte pasur shkelje të Nenit 5 
§ 4 të Konventës. Ajo gjithashtu theksoi se urdhrat për refuzimin e hyrjes nuk përmbanin 
bazën ligjore ose faktike për ndalimin e kërkuesve, dhe urdhrat u ishin njoftuar atyre pak 
përpara kthimit me avion, pra, në një kohë kur heqja e tyre e lirisë kishte përfunduar. 
Prandaj, edhe duke supozuar që paraqitja e një ankese kundër këtyre urdhrave në Justice 
of the Peace mund të konsiderohej si një shqyrtim indirekt i ligjshmërisë së ndalimit, një 
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ankesë e tillë nuk mund të ishte paraqitur, pasi ishte tepër vonë (shih paragrafët 95-98 
të gjykimit të Dhomës).

B. Parashtresat e palëve

1. Kërkuesit
125. Kërkuesit nuk e mohonin faktin se ekzistonte mundësia që të apelohej kundër urdhrave 

të refuzimit të hyrjes, por deklaruan se ata nuk kishin qenë në gjendje të kundërshtonin 
ligjshmërinë e ndalimit të tyre. Nuk kishte dalë, apo atyre nuk u ishte njoftuar asnjë 
vendim i cili motivonte privimin e lirisë së tyre; për rrjedhojë, ata nuk kishin mundësi 
të kundërshtonin në gjykatë një vendim të tillë. Përveç kësaj, urdhrat për refuzimin 
e hyrjes nuk kishin të bënin me lirinë, por me dëbimin e tyre dhe ishin miratuar në 
përfundim të periudhës së ndalimit.
2. Qeveria

126. Qeveria theksoi se urdhrat për refuzimin e hyrjes tregonin se kërkuesit kishin mundësi të 
paraqisnin një ankesë në Justice of the Peace në Agrigento (shih paragrafin 19 më lart). 
Disa emigrantë të tjerë tunizianë, në fakt, e kishin shfrytëzuar këtë mjet, dhe si rezultat 
i tij, në vitin 2011 Justice of the Peace kishte anuluar dy urdhra për refuzimin e hyrjes 
(shih paragrafët 30-31 më lart). Qeveria arriti në përfundimin se kërkuesit, patjetër që 
kishin pasur mundësi t’i drejtoheshin një gjykate për të kundërshtuar ligjshmërinë e 
privimit të tyre të pretenduar të lirisë.

127. Në seancën dëgjimore përpara Gjykatës, Qeveria, më tej argumentoi se, meqë kërkuesit 
ishin vendosur në QPPN dhe në anije për arsye ndihme, nuk ishte i nevojshëm shqyrtimi 
gjyqësor i ndalimit të tyre.

C. Vlerësimi i Gjykatës

1. Parimet e vendosura në jurisprudencën e Gjykatës
128. Gjykata rithekson që Neni 5 § 4 i jep të drejtë personave të ndaluar të iniciojnë procedime 

për heqjen e lirisë së tyre, në lidhje me shqyrtimin e përputhjes së saj me kushtet 
procedurale dhe materiale thelbësore për “ligjshmërinë”, bazuar në kuptimin që u ka 
dhënë atyre Konventa. Nocioni i “ligjshmërisë” sipas paragrafit 4 të Nenit 5 ka të njëjtin 
kuptim si në paragrafin 1, që personi i ndaluar ka të drejtën e shqyrtimit të “ligjshmërisë” 
së paraburgimit të tij jo vetëm në dritën e kërkesave të legjislacionit të brendshëm, por 
edhe të Konventës; të parimeve të përgjithshme të mishëruara në të; dhe qëllimit të 
kufizimeve të lejuara nga Neni 5 § 1. Neni 5 § 4 nuk garanton të drejtën e shqyrtimit 
gjyqësor, në një fushëveprim të tillë që fuqizon gjykatën, mbi të gjitha aspektet e rastit, 
duke përfshirë edhe çështjet e përshtatshmërisë së pastër, në mënyrë që të zëvendësojë 
diskrecionin e vet për atë të autoritetit vendimmarrës. Megjithatë, shqyrtimi duhet të 
jetë aq gjerë sa të analizojë ato kushte të cilat janë thelbësore për ndalimin “e ligjshëm” 
të një personi sipas Nenit 5 § 1 (shih E. k. Norvegjisë, 29 Gusht 1990, § 50, Seria A nr. 
181-A). Gjykata që shqyrton rastin nuk duhet të ketë vetëm funksione këshillimore, por 
duhet të ketë kompetencën për të “vendosur” mbi “ligjshmërinë” e paraburgimit dhe 
për të urdhëruar lirimin e personit nëse paraburgimi është i paligjshëm (shih Irlandën 
k. Mbretërisë së Bashkuar, 18 Janar 1978, § 200, Seria A nr. 25, Weeks k. Mbretërisë 
së Bashkuar, 2 Mars 1987, § 61, Seria A nr. 114, Chahal k. Mbretërisë së Bashkuar, 15 
Nëntor 1996, § 130, Raportet 1996-V dhe A. dhe Të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, 
përmendur më lart, § 202).
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129. Format e shqyrtimit gjyqësor që plotësojnë kërkesat e Nenit 5 § 4 mund të ndryshojnë 
nga një fushë në tjetrën, si dhe varen nga lloji i privimit të lirisë në fjalë. Nuk është 
detyra e Gjykatës që të hetojë se cili do të ishte sistemi më i përshtatshëm për fushën në 
shqyrtim (shih Shtukaturov k. Rusisë, nr. 44009/05, § 123, GjEDNj 2008, dhe Stanev, 
cituar më lart, § 169).

130. Megjithatë, ekzistenca e mjeteve juridike duhet të jetë mjaftueshëm e sigurt, jo vetëm në 
teori, por edhe në praktikë, pasi në mungesë të kësaj sigurie do të mungonte aksesi dhe 
efektiviteti i nevojshëm (shih Vachev k. Bullgarisë, nr. 42987/98, § 71, GjEDNj 2004-
VIII, dhe Abdolkhani dhe Karimnia, cituar më lart, § 139).

131. Neni 5 § 4 u siguron, gjithashtu, personave të arrestuar ose ndaluar të drejtën që në 
lidhje me ligjshmërinë e paraburgimit të tyre, gjykata të vendosë brenda një afati të 
shkurtër dhe të urdhërojë lirimin e tyre nëse paraburgimi nuk është i ligjshëm (shih, 
për shembull, Baranowski, cituar më sipër, § 68). Procedurat në lidhje me çështjet e 
privimit të lirisë kërkojnë një shpejtësi të veçantë (shih Hutchison Reid k. Mbretërisë 
së Bashkuar, nr. 50272/99, § 79, GjEDNj 2003-IV) dhe çdo përjashtim nga kërkesa për 
shqyrtim “të shpejtë” të ligjshmërisë së një mase ndalimi kërkon një interpretim të rreptë 
(shih Lavrentiadis k. Greqisë, nr. 29896/13, § 45, 22 Shtator 2015). Pyetja nëse parimi 
i procedurave të shpejta është respektuar nuk duhet të trajtohet në mënyrë abstrakte, 
por në kontekstin e një vlerësimi të përgjithshëm të informacionit, duke marrë parasysh 
rrethanat e rastit (shih Luberti k. Italisë, 23 Shkurt 1984, §§ 33-37, Seria A nr. 75, E. k. 
Norvegjisë, cituar më lart, § 64, dhe Delbec k. Francës, nr. 43125/98, § 33, 18 Qershor 
2002), veçanërisht në dritën e kompleksitetit të çështjes, zhvillimit të procedurave të 
brendshme dhe sjelljes së vetë kërkuesit gjatë zhvillimit të procedurës (shih Bubullima 
k. Greqisë, nr. 41533/08, § 27, 28 Tetor 2010). Megjithatë, në parim, meqenëse liria e 
individit është në rrezik, shteti duhet të sigurojë që procedurat të zhvillohen sa më shpejt 
që të jetë e mundur (shih Fuchser k. Zvicrës, nr. 55894/00, § 43, 13 Korrik 2006, dhe 
Lavrentiadis , cituar më lart, § 45).
2. Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen konkrete

132. Në rastet kur të paraburgosurit nuk ishin njoftuar për arsyet e privimit të lirisë, Gjykata 
ka gjetur se e drejta e tyre për të apeluar kundër ndalimit është privuar në substancë 
(shih, në veçanti, Shamayev dhe të tjerët, § 432, Abdolkhani dhe Karimnia, cituar më 
lart, § 141, Dbouba k. Turqisë, nr. 15916/09, § 54, 13 Korrik 2010, dhe Musaev k. 
Turqisë, nr. 72754/11, § 40, 21 Tetor 2014). Duke pasur parasysh konstatimin e saj sipas 
Nenit 5 § 2 të Konventës, se arsyet ligjore për paraburgimin e kërkuesve në QPPN dhe 
në anije nuk u ishin njoftuar vetë atyre (shih paragrafët 117-22 më lart), Gjykata duhet 
të arrijë një përfundim të ngjashëm edhe në këtë aspekt.

133. Kjo konsideratë mjafton që Gjykata të konkludojë se sistemi juridik italian nuk u ofroi 
kërkuesve një mjet juridik me anë të të cilit ata të mund të shqyrtonin para një gjykate 
ligjshmërinë e privimit nga liria (shih, mutatis mutandis, SD k. Greqisë, nr. 53541/07, 
§ 76, 11 Qershor 2009) dhe e bën të panevojshme që Gjykata të përcaktojë nëse mjetet 
juridike në dispozicion sipas ligjit italian mund t’i kenë ofruar kërkuesve garanci të 
mjaftueshme për qëllimet e Nenit 5 § 4 të Konventës (shih, shembull dhe mutatis 
mutandis, Shamayev dhe të tjerët, përmendur më lart, § 433).

134. Si vlerësim shtesë, si dhe në përgjigje të argumentit të Qeverisë se një ankimim drejtuar 
Agrigento Justice of the Peace kundër urdhrave të refuzimit të hyrjes përmbushën 
kërkesat e Nenit 5 § 4 të Konventës (shih paragrafin 126 më lart), Gjykata thekson, së 
pari, që urdhrat për refuzimin e hyrjes nuk kishin asnjë referencë mbi bazën ligjore ose 
faktike të ndalimit të kërkuesve dhe as nuk referonin vetë ndalimin e tyre (shih paragrafin 
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119 më lart), dhe së dyti, urdhrat u janë njoftuar kërkuesve kur ishte shumë vonë, më 
27 dhe 29 Shtator 2011 (shih paragrafin 120 më lart), pak para se ata të ktheheshin me 
avion. Kjo, me të drejtë u theksua edhe nga Dhoma. Rrjedhimisht, urdhrat në fjalë nuk 
mund të konsiderohen si vendime mbi të cilat bazohet paraburgimi i kërkuesve dhe 
paraqitja e një ankimi kundër tyre në Agrigento Justice of the Peace, në asnjë rast, nuk 
mund të ndodhte deri në momentin që kërkuesit do të liroheshin për t’u kthyer në Tunizi.

135. Kështu, ka pasur shkelje të Nenit 5 § 4 të Konventës.

V. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 3 TË KONVENTËS

136. Kërkuesit argumentuan se ata i ishin nënshtruar trajtimit çnjerëzor dhe degradues gjatë 
ndalimit të tyre në QPPN në Contrada Imbriacola, në ishullin Lampedusa, si dhe në 
bordin e anijeve Vincent dhe Audace, të ankoruara në portin e Palermos. 

Ata u mbështetën në Nenin 3 të Konventës, i cili parashikon:
“Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore 

ose poshtëruese”.

A. Gjykimi i Dhomës

137. Dhoma nisi gjykimin duke theksuar se pas ngjarjeve të “Pranverës Arabe”, në vitin 2011, 
ishulli Lampedusa ishte përballur me një situatë të jashtëzakonshme, të karakterizuar 
nga ardhjet masive të emigrantëve dhe një krizë humanitare, duke i ngarkuar kështu 
autoritetet italiane me shumë detyrime dhe duke krijuar vështirësi organizative dhe 
logjistike (shih paragrafët 124-27 të gjykimit të Dhomës). Megjithatë, sipas mendimit 
të Dhomës, këta faktorë nuk mund ta shkarkojnë shtetin e paditur nga detyrimi për 
t’u siguruar kërkuesve kushte ndalimi në përputhje me respektin për dinjitetin e tyre 
njerëzor, duke pasur parasysh këtu, natyrën absolute të të drejtave të parashikuara nga 
Neni 3 (shih paragrafin 128 të gjykimit të Dhomës).

138. Më pas, Dhoma vlerësoi të përshtatshme që t’i analizonte veçmas kushtet në QPPN 
dhe anije (shih paragrafin 129 të gjykimit të Dhomës). Përsa i përket situatës së parë, 
ajo mbajti qëndrimin se pretendimet e kërkuesve mbi mbipopullimin dhe dëmet 
e përgjithshme të QPPN u konfirmuan nga raportet e Komisionit Special të Senatit, 
Amnesty International dhe Komitetit Ad Hoc të PACE, duke gjetur kështu një shkelje të 
Nenit 3 të Konventës, pavarësisht kohëzgjatjes së shkurtër të burgimit të tyre- dy deri në 
tre ditë (shih paragrafët 130-36 të gjykimit të Dhomës).

139. Dhoma arriti në përfundimin e kundërt për sa i përket ndalimit të kërkuesve në anije. 
Ajo vërejti se ata ishin mbajtur në anije për gjashtë deri në tetë ditë dhe se pretendimet 
për kushte të këqija ishin të paktën pjesërisht të rrëzuara nga vendimi i datës 1 Qershor 
2012 i gjyqtarit të hetimeve paraprake të Palermos, vendimi i të cilit ishte mbështetur 
në vëzhgimet e një anëtari të parlamentit, i cili kishte vizituar anijet dhe kishte biseduar 
me disa nga emigrantët. Sipas mendimit të Dhomës, fakti që deputeti ishte shoqëruar 
nga nënkryetari i policisë dhe oficerët e policisë, në vetvete, nuk hidhte dyshime mbi 
pavarësinë e tij ose mbi vërtetësinë e deklaratave së tij. Kështu, Dhoma konkludoi se 
në këtë pikë nuk kishte pasur shkelje të Nenit 3 (shih paragrafët 137-44 të gjykimit të 
Dhomës).
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B. Parashtrimet e palëve

1. Kërkuesit
(a) Ekzistenca e një emergjence humanitare dhe pasojat e saj

140. Kërkuesit argumentuan që gjendja e jashtëzakonshme e emergjencës humanitare, e 
pretenduar nga Qeveria (shih paragrafët 150-151 më poshtë) nuk mund të justifikonte 
trajtimin ndaj të cilit ata ishin viktima, si në aspektin e legjislacionit të brendshëm, edhe 
sipas Konventës. Për më tepër, ardhja masive e emigrantëve në Lampedusa në vitin 2011 
nuk ka qenë një situatë e jashtëzakonshme. Një fluks i ngjashëm kishte ndodhur edhe 
përpara «Pranverës Arabe» dhe vendimi për ta kufizuar strehimin fillestar të emigrantëve 
vetëm në ishullin e Lampedusës, synonte t’i jepte publikut përshtypjen e një “pushtimi” 
të territorit italian, fakt i cili do të shfrytëzohej për qëllime politike. Mediat, organet 
kombëtare dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut (kërkuesit referuan në mënyrë të 
veçantë në raportin e Amnesty International, shih paragrafin 50 më lart) kishin vërtetuar 
se gjendja e krizës në ishullin Lampedusa kishte filluar përpara vitit 2011. Në këto 
rrethana, ata u shprehën se nuk mund të konkludohej që situata për të cilën u ankuan 
ishte kryesisht rezultat i urgjencës për t’u marrë me fluksin e emigrantëve të ardhur pas 
“Pranverës Arabe”.

141. Në çdo rast, kërkuesit argumentuan që një shtet si Italia kishte mjetet e nevojshme për 
të transferuar shpejt emigrantët në vende të tjera. Kushtet në QPPN e Lampedusa kanë 
mbetur të tmerrshme edhe pas vitit 2011, madje edhe kriza e emigracionit ka vazhduar 
në vitet në vijim, duke treguar kështu natyrën sistematike dhe strukturore të shkeljes së 
të drejtave të emigrantëve.
(b) Kushtet në QPPN në Contrada Imbriacola

142. Kërkuesit pretenduan se QPPN në Lampedusa ishte e mbipopulluar. Shifrat e vëna 
në dispozicion nga Qeveria treguan se në kohën përkatëse, ky objekt kishte strehuar 
mbi 1,200 individë, duke arritur në trefishin e kapacitetit normal të qendrës (381 
hapësira), por edhe më shumë se kapaciteti maksimal i saj në rast nevoje (804 hapësira). 
Këto shifra, në fakt, tregonin praninë e 1,357 individëve më 16 Shtator 2011, 1,325 
individëve më 17 Shtator, 1,399 më 18 Shtator, 1,265 më 19 Shtator dhe 1,017 më 20 
Shtator. Kushtet higjienike dhe sanitare, sipas kërkuesve, ishin të papranueshme, siç 
tregohet edhe nga fotografitë dhe raportet e organeve kombëtare dhe ndërkombëtare. 
Për shkak të mungesës së hapësirës në dhoma, kërkuesit pretendonin se ishin të detyruar 
të flinin jashtë, drejtpërdrejt në një dysheme prej betoni, për të shmangur erën e keqe të 
dyshekëve. Gjithashtu, në parashtrimet e tyre, ata ishin shprehur se hanin ushqim të ulur 
në tokë, pasi që QPPN nuk kishte mensë; edhe tualetet ishin në gjendje të tmerrshme dhe 
shpesh ishin të papërdorshme. Si në QPPN, ashtu dhe në anije, kërkuesit kishin përjetuar 
shqetësime mendore për shkak të mungesës së informacionit rreth statusit të tyre ligjor, 
kohëzgjatjes së paraburgimit dhe faktit që nuk kishin mundur të komunikonin me botën 
e jashtme. Veprimet e vetë-lëndimit të kryera nga ana e emigrantëve tregonin gjendjen e 
tensionit që mbizotëronte brenda objektit.

143. Kërkuesit theksuan se QPPN, teorikisht, ishte menduar të funksiononte si një strukturë 
për ndihmë dhe pritje fillestare. Sipas mendimit të tyre, lloji i qendrës, e cila nuk përputhej 
me Rregullat Evropiane të Burgjeve, të 11 Janarit 2006, ishte e papërshtatshme për 
qëndrime të zgjatura gjatë një situate privimi lirie. Në parashtrimet e tyre, ata theksua se 
nuk mund të justifikohej shkelja e Nenit 3 të Konventës, as me natyrën e QPPN dhe as 
me kohëzgjatjen e shkurtër të ndalimit të tyre. Kohëzgjatja në fjalë ishte një nga faktorët 
që duhej marrë në konsideratë vetëm në vlerësimin nëse trajtimi e tejkalonte pragun 
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e ashpërsisë së kërkuar nga Neni 3 i Konventës. Gjykata kishte konstatuar shkelje të 
Nenit 3 të Konventës edhe në rastet e periudhave shumë të shkurtra të paraburgimit, 
kur ka pasur faktorë të tjerë rëndues, siç janë kushtet veçanërisht të tmerrshme ose 
vulnerabiliteti i viktimave (kërkuesit iu referuan Brega k. Moldavisë, nr. 52100/08, 
20 Prill 2010, T. dhe A. k. Turqisë, nr. 47146/11, 21 Tetor 2014, dhe Gavrilovici k. 
Moldavisë, nr. 25464/05, 15 Dhjetor 2009, respektivisht, në lidhje me periudhat dyzet e 
tetë orë, tri ditë dhe pesë ditë). Ata argumentuan se të njëjtët faktorë ishin të pranishëm 
edhe në rastet e tyre, madje theksuan se në kohën materiale përkatëse, ata i kishin 
mbijetuar një kalimi të rrezikshëm në Mesdhe, duke udhëtuar natën në një gomone. 
Sipas tyre, kjo i kishte dobësuar fizikisht dhe psikologjikisht. Kështu, ata kishin qenë në 
një situatë vulnerabël, shtuar kjo edhe nga fakti se privimi i tyre i lirisë nuk kishte asnjë 
bazë ligjore, dhe për pasojë vuajtja e tyre mendore ishte rritur.

144. Kërkuesit shpjeguan se nuk ankoheshin për goditjet (rrahjet), por për kushtet e 
paraburgimit të tyre në QPPN. Prandaj, argumenti i Qeverisë se ata duhet të kishin sjellë 
certifikata mjekësore (shih paragrafin 156 më poshtë) nuk ishte relevant.
(c)  Kushtet në anijet Vincent dhe Audace

145. Për sa i përket izolimit të tyre në anije, kërkuesit u ankuan se ishin vendosur në një sallë 
pritjeje të mbingarkuar dhe nuk ishin lejuar të dilnin jashtë për ajrim vetëm në kuverta 
të vogla, dhe vetëm për disa minuta. Ata kishin qenë të detyruar të prisnin disa orë për të 
përdorur tualetet dhe ushqimet u ishin shpërndarë duke u hedhur në dysheme.

146. Kërkuesit nuk u pajtuan me gjetjet e Dhomës dhe pohuan se stresi psikologjik i pësuar 
në anije kishte qenë më i keq se ai në QPPN në Lampedusa. Kohëzgjatja e heqjes së 
lirisë së tyre në anije kishte qenë më e gjatë se në QPPN dhe një përvojë fillestare 
negative. Përveç kësaj, në anije, ata nuk kishin marrë ndonjë informacion ose shpjegim 
të nevojshëm dhe sipas tyre, policia i kishte keqtrajtuar apo fyer.

147. Në parashtrimet e tyre, kërkuesit, duke pasur parasysh natyrën e anijeve (të cilat i 
përshkruan si vende të izoluara dhe të paarritshme), theksuan se i takonte Qeverisë 
të paraqiste prova në lidhje me atë që kishte ndodhur në borde. Ishte e vështirë të 
mendohej se autoritetet kishin qenë në gjendje të garantonin kushte më të mira 
jetese në anije, sesa kushte në QPPN, objekt i cili ishte i projektuar për të strehuar 
emigrantët. Të paimagjinueshme ishin edhe përshkrimi i shtretërve me çarçafë të 
pastër, disponueshmëria e veshjeve rezervë, aksesi në kabina private dushi dhe uji i 
nxehtë. Qeveria kishte paraqitur vetëm një vendim të gjyqtarit të hetimeve paraprake të 
Palermos (shih paragrafët 24-29 më lart), i cili ishte bazuar në deklaratat e një deputeti, 
të cilat ishin marrë nga një artikull gazete dhe nuk ishin dëgjuar në seancë. Sipas 
mendimit të tyre, duhet të mbahet në konsideratë se prania e policisë gjatë vizitës së 
deputetit, ngrinte pikëpyetje mbi besueshmërinë e deklaratave të emigrantëve, pasi ata i 
frikësoheshin hakmarrjes policore. Qeveria nuk ka arritur të paraqesë ndonjë dokument 
që vërteton shërbimet që supozohet se janë ofruar në anije, ose ndonjë kontratë leasing 
me kompanitë që kanë ofruar këto shërbime. Së fundmi, autoritetet italiane nuk iu 
përgjigjën apelit të bërë nga Médecins sans Frontières më 28 Shtator 2011, në të cilën 
kjo OJQ shprehu shqetësimet e saj dhe kërkoi që të lejohej të kryente një inspektim në 
anije.
2. Qeveria
(a) Ekzistenca e një emergjence humanitare dhe pasojat e saj

148. Qeveria parashtroi se kishte monitoruar situatën në Lampedusa në periudhën 2011-
2012 dhe kishte ndërhyrë në nivel faktik dhe legjislativ për të koordinuar dhe zbatuar 
masat e nevojshme për t›u siguruar emigrantëve ndihmë dhe asistencë. Prania aktive 
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në ishull e Zyrës së Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët 
(UNHCR), IOM, Save the Children, Urdhrit të  Maltës, Kryqi i Kuq, Caritas, ARCI 
(Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) dhe Komuniteti i Sant’Egidio ishte 
vendosur në kuadër të projektit “Praesidium”, një projekt i financuar nga Italia dhe 
Bashkimi Evropian. Përfaqësuesit e këtyre organizatave kishin pasur akses të pakufizuar 
në mjediset e pritjes së emigrantëve. Përveç kësaj, më 28 Maj 2013, Qeveria kishte 
nënshkruar një memorandum marrëveshjeje me Fondacionin Terre des hommes, i cili 
ofroi një shërbim mbështetje psikologjike në QPPN në Lampedusa. Më 4 Qershor 
2013, Ministria e Brendshme kishte nënshkruar një marrëveshje me Zyrën Evropiane 
për Mbështetjen e Azilit (EASO) për të koordinuar aranzhimet e pritjes për emigrantët. 
Asistenca mjekësore ishte në dispozicion të emigrantëve dhe që nga Korriku i 2013, 
shoqata Médecins sans Frontières kishte filluar të ndihmonte në trajnimin e stafit në 
QPPN dhe në anijet përgjegjëse për shpëtimin në det.

149. Sipas Qeverisë, shpëtimi i emigrantëve që vinin në bregdetin italian ishte një problem jo 
vetëm për Italinë, por për të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat duhej 
të vendosnin një politikë të përbashkët që të përballonin situatën e krijuar. Institucionet 
vendore në Lampedusa kishin financuar ndërtimin e qendrave të reja të ndihmës dhe 
asistencës (6,440,000 euro (EUR) janë investuar për të krijuar objekte që mund të 
strehojnë 1700 persona). Gjatë vizitës së tij më 23 dhe 24 Qershor 2013, përfaqësuesi 
i UNHCR-së për Evropën Jugore kishte vërejtur me kënaqësi hapat e ndërmarrë nga 
autoritetet kombëtare dhe vendore për të përmirësuar situatën e përgjithshme në ishull.

150. Qeveria shpjegoi se në vitin 2011 fluksi masiv i emigrantëve të Afrikës së Veriut kishte 
krijuar një situatë të jashtëzakonshme humanitare në Itali. Nga 12 Shkurti deri më 31 
Dhjetor 2011, 51573 shtetas të vendeve nga jashtë Bashkimit Evropian (rreth 46,000 
burra, 3,000 gra dhe 3,000 fëmijë) kishin zbritur në ishujt Lampedusa dhe Linosa. Mbi 
26,000 prej këtyre individëve kishin qenë shtetas tunizianë. Kjo situatë u shpjegua 
mirë në raportin e Nën-komisionit Ad Hoc të PACE (shih paragrafin 49 më lart), i cili 
gjithashtu kishte raportuar edhe përpjekjet e autoriteteve italiane, në bashkëpunim 
me organizatat e tjera, për të krijuar lehtësira të nevojshme për pritjen dhe ndihmën e 
emigrantëve, disa prej të cilëve ishin individë vulnerabël.

151. Sipas mendimit të Qeverisë, në pikëpamje të kërkesave të shumta ndaj Shteteve që 
përballen me situata të jashtëzakonshme humanitare, Gjykata, kur vlerëson “zbatimin 
e rregullave etike dhe ligjore” duhet të mbajë një “qasje realiste, të balancuar dhe 
legjitime”.
(b) Kushtet në QPPN në Contrada Imbriacola 

152. Qeveria deklaroi se gjatë periudhës përkatëse, QPPN në Contrada Imbriacola ishte 
plotësisht funksionale dhe kishte pasur burimet e nevojshme njerëzore dhe materiale për 
të ofruar ndihmë dhe strehim fillestar për emigrantët. Përveç drejtorit dhe dy zëvendës 
drejtorëve, qendra kishte punësuar nëntëdhjetë e nëntë “operatorë socialë” dhe sanitarë, 
tre punonjës socialë, tre psikologë, tetë përkthyes dhe ndërmjetës kulturorë, tetë 
persona si staf administrativ dhe tre drejtues të divizionit përgjegjës për mbikëqyrjen 
e aktiviteteve të objektit. Tre mjekë dhe tre infermierë dhanë ndihmë mjekësore në 
një njësi të përkohshme. Sipas rezultateve të një inspektimi të kryer më 2 Prill 2011 
nga shërbimet shëndetësore të Palermos, kushtet e higjienës ishin të kënaqshme, si 
dhe cilësia dhe sasia e ushqimit të ofruar. Një inspektim tjetër, i kryer menjëherë pas 
zjarrit të 20 Shtatorit 2011, raportoi se uji i pijshëm sigurohej me shishe dhe ushqimi po 
shërbehej në mensë. Përpara se të transferoheshin në QPPN në Lampedusa, kërkuesit i 
ishin nënshtruar një ekzaminimi mjekësor, i cili tregonte se ata gëzonin shëndet të mirë. 
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Për më tepër, të miturit dhe individët veçanërisht të pambrojtur ishin ndarë nga pjesa 
tjetër e emigrantëve dhe ishin dërguar në qendër Loran (shih § 31 të raportit të PACE, të 
30 Shtatorit 2011, përmendur në paragrafin 49 më lart).

153. Në seancën përpara Gjykatës, Qeveria theksoi se emigrantët e vendosur në QPPN në 
Contrada Imbriacola mund të: (a) lëviznin lirshëm brenda objektit; (b) kishin akses në 
të gjitha shërbimet në dispozicion (ndihmë mjekësore, veshmbathja, ushqim, ujë dhe 
pajisje sanitare); (c) komunikonin me botën e jashtme dhe të bënin blerje (në momentin 
e ardhjes u është dhënë një kartë telefonike me vlerë prej 15 euro dhe kupona që do 
të përdoreshin në qendër); dhe (d) kishin kontakte me përfaqësuesit e organizatave 
humanitare dhe avokatët. Sipas këndvështrimit të Qeverisë, qendra, e cila mund të 
strehonte deri në 1,000 individë, nuk ishte e mbipopulluar. Në seancën përpara Gjykatës, 
Qeveria deklaroi se gjatë qëndrimit të kërkuesve, 917 prej tyre ishin vendosur në QPPN 
në Contrada Imbriacola.

154. Në dritën e sa më sipër, Qeveria parashtroi se kërkuesit nuk i ishin nënshtruar ndonjë 
trajtimi çnjerëzor ose degradues “sepse ata nuk konsideroheshin nën arrest ose në 
paraburgim, por thjesht ishin në pritje të kthimit të tyre në Tunizi”. Vetë kërkuesit 
kishin pranuar se sipas ligjit italian, QPPN ishte projektuar për pritje dhe ata nuk 
kishin pretenduar se ishin lënduar fizikisht atje, ose se ishin keqtrajtuar nga policia 
apo stafi i qendrës. Dhoma nuk kishte marrë parasysh siç duhet, veprat penale të cilat 
kishin kërkuar ndërhyrjen e autoriteteve vendore për të shpëtuar emigrantët dhe për 
të garantuar sigurinë e tyre. Qeveria, më tej theksoi se kërkuesit kishin qëndruar në 
Lampedusa vetëm për një periudhë të shkurtër.
(c) Kushtet për anijet Vincent dhe Audace

155. Qeveria vërejti se, në vendimin e tij të 1 Qershorit 2012 (shih paragrafët 24-29 më lart), 
gjyqtari i hetimeve paraprake i Palermos kishte gjetur se masat e marra për të përballuar 
praninë e emigrantëve në Lampedusa kishin qenë në pajtim me legjislacionin kombëtar 
dhe ndërkombëtar, dhe ishte marrë me shpejtësi e nevojshme që kërkonte një situatë 
emergjente. Gjyqtari, gjithashtu kishte vendosur se kushtet e pritjes në anijet Audace 
dhe Vincent ishin të kënaqshme.

156. Qeveria, në fund, kundërshtoi pretendimet e kërkuesve për keqtrajtim nga ana e policisë, 
duke theksuar se ato nuk ishin të bazuara në ndonjë provë, sikurse janë certifikatat 
mjekësore.

C. Ndërhyrja e palëve të treta

157. Koalicioni Française pour le droit d’asile paraqiti komente me shkrim në emër të katër 
shoqatave (Avocats pour la défense des droits des étrangers, Groupe d’information et 
de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l’homme et du citoyen dhe 
International Federation for Human Rights (Fédération internationale des ligues 
des droits de l’Homme – FIDH)), duke i kërkuar Dhomës së Madhe të “konfirmojë 
solemnisht” vendimin e Dhomës. Ai pohoi se në vlerësimin që do t’i bënte Gjykata 
plotësimit ose jo të Nenit 3 ishte e nevojshme të merrej parasysh vulnerabiliteti i 
emigrantëve dhe veçanërisht i atyre që kishin udhëtuar në det. Ajo pranoi se Gjykata 
rrallë ka gjetur shkelje të këtij Neni në rastet e paraburgimit afatshkurtër, përveç kur 
ekzistonin rrethana rënduese. Megjithatë, vulnerabiliteti i emigrantëve, i kombinuar 
me kushtet e ndalimit që cenonin dinjitetin e tyre njerëzor, ishte i mjaftueshëm për të 
gjetur se niveli i ashpërsisë të kërkuar nga Neni 3 ishte arritur. Kjo ishte e konfirmuar 
edhe nga jurisprudenca e  Gjykatës në çështjen M.S.S. k. Belgjikës dhe Greqisë ([GC], 
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nr.30696/09, GjEDNj 2011), nga punimet e Komitetit Evropian për Parandalimin 
e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Poshtërues (CPT) dhe nga 
vëzhgimet e UNHCR-së. Për më tepër, kushtet e ndalimit ishin faktori kryesor që kishte 
ndikuar në përkeqësimin e shëndetit mendor të emigrantëve.

D. Vlerësimi i Gjykatës

1. Parimet e vendosura në jurisprudencën e Gjykatës
158. Gjykata do të përsëriste që në fillim se ndalimi i trajtimit çnjerëzor ose degradues është 

një vlerë thelbësore në shoqëritë demokratike (shih, midis shumë autoriteteve të tjera, 
Selmouni k. Francës [GC], nr. 25803/94, § 95, GjEDNj 1999-V, Labita, cituar më lart, 
§ 119, Gäfgen k. Gjermanisë [GC], nr. 22978/05, § 87, GjEDNj 2010, El-Masri k. 
ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë [GC], nr.  39630/09, § 195, GjEDNj 2012, 
dhe Mocanu dhe të tjerët k. Rumanisë [GC], nr. 10865/09, 45886/07 dhe 32431/08, § 
315, GjEDNj 2014 (ekstraktet)). Gjithashtu, ndalimi i një trajtimi të tillë është vlerë 
e qytetërimit, e lidhur ngushtë me respektin për dinjitetin njerëzor, pjesë e frymës së 
Konventës (shih Bouyid k. Belgjikës [GC], nr. 23380/09, §§ 81 dhe 89-90, GjEDNj 
2015). Ndalimi në fjalë është absolut, pasi asnjë përjashtim nga ai nuk lejohet, edhe 
në rastet e një emergjence publike që kërcënon jetën e kombit, ose në rrethanat më të 
vështira, siç është lufta kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar, pavarësisht nga 
sjellja e personave në fjalë (shih, ndër të tjera, Chahal, cituar më lart, § 79, Gjeorgjia 
k. Rusisë (I) [GC], nr. 13255/07, § 192, GjEDNj 2014 (ekstrakte), Svinarenko dhe 
Slyadnev k. Rusisë [ GC], nr. 32541/08 dhe 43441/08, § 113, GjEDNj 2014 (ekstrakte) 
dhe Bouyid, cituar më lart, § 81).
(a) Nëse trajtimi përfshihet në Nenin 3 të Konventës

159. Megjithatë, sipas jurisprudencës së konsoliduar të Gjykatës, keqtrajtimi duhet të arrijë 
një nivel minimal të ashpërsisë në mënyrë që të përfshihet në objektin e Nenit 3. 
Vlerësimi i këtij niveli është relativ dhe varet nga të gjitha rrethanat e çështjes, kryesisht 
nga kohëzgjatja e trajtimit, efektet e tij fizike ose mendore dhe, në disa raste, edhe nga 
gjinia, mosha dhe gjendja shëndetësore e viktimës (shih, midis autoriteteve të tjera, 
Irlanda k. Mbretërisë së Bashkuar, përmendur më lart, § 162, Price k. Mbretërisë së 
Bashkuar, nr. 333394/96, § 24, GjEDNj 2001-VII, Mouisel k. Francës, nr. 67263/01, § 
37, GjEDNj 2002-IX, Jalloh k. Gjermanisë [GC], nr. 54810/00, § 67, GjEDNj 2006-IX, 
Gäfgen, cituar më lart, § 88, El-Masri, cituar më lart, § 196, Naumenko k. Ukrainës, nr. 
42023/98, § 108, 10 Shkurt 2004, dhe Svinarenko dhe Slyadnev, cituar më lart, § 114).

160. Për të përcaktuar nëse pragu i ashpërsisë është arritur, Gjykata, gjithashtu merr parasysh 
faktorë të tjerë, në veçanti:
(a)  Qëllimi për të cilin është kryer keqtrajtimi, si dhe qëllimi apo synimet që kanë 

motivuar kryerjen e keqtrajtimit (shih Bouyid, cituar më lart, § 86), edhe pse 
mungesa qëllimit për të poshtëruar ose zhgënjyer viktimën nuk mund të përjashtojë 
përfundimisht (shih, ndër autoritetet e tjera, V. k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 
24888/94, § 71, GjEDNj 1999-IX, Peers k. Greqisë, nr. 28524/95, §§ 68 dhe 74, 
GjEDNj 2001-III, Price, cituar më lart, § 24, dhe Svinarenko dhe Slyadnev, cituar 
më lart, § 114).

(b) Konteksti në të cilin është shkaktuar keqtrajtimi, siç është atmosfera e tensionit dhe 
emocioneve të shtuara (shih Bouyid, cituar më lart, § 86).

(c)  Nëse viktima është në një situatë vulnerabël, e cila zakonisht ndodh me personat 
e privuar nga liria (shih, lidhur me arrestimin e policisë, Salman k. Turqisë [GC], 
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nr. 21986/93, § 99, GjEDNj 2000-VII dhe Bouyid, cituar më lart, § 83 me gjobë). 
Megjithatë, në rastet e privimit të lirisë ekziston gjithmonë mundësia e përjetimit 
të një vuajtjeje dhe poshtërimi të pashmangshëm, por si e tillë, në vetvete kjo nuk 
sjell shkelje të Nenit 3. Në të gjitha rastet që bien në Nenin 3, shteti duhet t’i 
sigurojë personave që janë të privuar nga liria, respektimin e dinjitetit njerëzor dhe 
mënyra e ekzekutimit të masës së ndalimit nuk duhet të shkojë përtej intensitetit të 
vuajtjeve i cili është i pashmangshëm në të tilla kushte, duke siguruar mirëqenien 
dhe shëndetin e tij (shih Kudła k. Polanisë [GC], nr. 30210/96, §§ 92-94, GjEDNj 
2000-XI, dhe Rahimi k. Greqisë, nr. 8687/08, § 60, 5 Prill 2011).

(b) Mbrojtja e personave në nevojë dhe ndalimi i emigrantëve potencialë
161. Gjykata do të theksonte që Neni 3 i lexuar në lidhje me Nenin 1 të Konventës duhet 

të sigurojë një mbrojtje efektive, veçanërisht për pjesëtarët e pambrojtur të shoqërisë, 
si dhe duhet të përfshijë masa të arsyeshme për të parandaluar ndonjë keqtrajtim të 
mundshëm për të cilin autoritetet kanë ose duhet të kishin dijeni (shih Z. dhe të tjerët 
k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 29392/95, § 73, GjEDNj 2001-V, dhe Mubilanzila 
Mayeka dhe Kaniki Mitunga k. Belgjikës, nr. 13178/03, § 53 , GjEDNj 2006-XI). Në 
lidhje me këtë, Gjykata duhet të shqyrtojë nëse rregulloret dhe praktikat e kontestuara, 
dhe në veçanti mënyra në të cilën ato janë zbatuar në rastin konkret, ishin të mangëta 
deri në pikën që përbënin shkelje të detyrimeve pozitive të shtetit të paditur sipas Nenit 
3 të Konventës (shih Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, cituar më lart, § 54, dhe 
Rahimi, përmendur më lart, § 62).

162. Duke qenë se shtetet kanë të drejtë të ndalojnë emigrantët e mundshëm sipas “së drejtës 
së pamohueshme ... për të kontrolluar hyrjen dhe qëndrimin e të huajve në territorin e 
tyre” (shih Amuur, cituar më lart, § 41), kjo e drejtë duhet të ushtrohet në përputhje me 
dispozitat e Konventës (shih Mahdid dhe Haddar k. Austrisë (vendim), nr. 74762/01, 8 
Dhjetor 2005, Kanagaratnam dhe të tjerët k. Belgjikës, nr. 15297/09, § 80, 13 Dhjetor 
2011, dhe Sharifi dhe Të tjerët k. Italisë dhe Greqisë, nr. 16643/09, § 188, 21 Tetor 2014). 
Gjykata, gjatë shqyrtimit të mënyrës së zbatimit të urdhrit të ndalimit në përputhje me 
parashikimet e Konventës, duhet të ketë parasysh situatën e veçantë të këtyre personave 
(shih Riad dhe Idiab k. Belgjikës, nr. 29787/03 dhe 29810/03, § 100, 24 Janar 2008; MSS 
k. Belgjikës dhe Greqisë, përmendur më lart, § 217; dhe Rahimi, cituar më lart, § 61).

(c) Kushtet e paraburgimit në përgjithësi dhe mbipopullimi i burgjeve në veçanti

163. Kur vlerësohen kushtet e paraburgimit, duhet të merren parasysh efektet kumulative 
të këtyre kushteve, si dhe pretendimet specifike të bëra nga kërkuesi (shih Dougoz 
kundër Greqisë, nr. 40907/98, § 46, GjEDNj 2001-II). Në veçanti, faktor kryesor 
është kohëzgjatja e periudhës gjatë së cilës kërkuesi është mbajtur i ndaluar në kushtet 
që ai kundërshton (shih Kalashnikov k. Rusisë, nr. 47095/99, § 102, GjEDNj 2002-
VI, Kehayov k. Bullgarisë, nr. 41035/98, § 64, 18 Janar 2005, Alver k. Estonisë, nr. 
64812/01, § 50, 8 Nëntor 2005, dhe Ananyev dhe të tjerët k. Rusisë, nr. 42525/07 dhe 
60800/08, § 142, 10 Janar 2012).

164. Kur mbipopullimi arrin në një nivel të caktuar, mungesa e hapësirës në një institucion mund 
të përbëjë faktorin kryesor që duhet të merret parasysh në vlerësimin e përputhshmërisë 
së një situate të caktuar me Nenin 3 (shih, lidhur me burgjet, Karalevičius k. Lituanisë, 
nr. 53254/99, § 39, 7 Prill 2005). Mungesa ekstreme e hapësirës në qelitë e burgjeve 
është një aspekt i rëndësishëm që duhet marrë parasysh për të përcaktuar nëse kushtet 
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e ndalimit ishin “degraduese” brenda kuptimit të Nenit 3 të Konventës (shih Mursič 
kundër Kroacisë [GC] nr. 7334/13, § 104, 20 Tetor 2016).

165. Prandaj, në shqyrtimin e rasteve të mbipopullimit të rëndë, Gjykata ka konstatuar se ky 
aspekt mjafton që të shkaktojë shkelje të Nenit 3 të Konventës. Si rregull i përgjithshëm, 
edhe pse hapësira e konsideruar e dëshirueshme nga CPT për qelitë kolektive është 4 
metra katrorë, hapësira personale në dispozicion të kërkuesve në rastet përkatëse ishte 
më pak se 3 metra katrorë (shih Kadikis k. Letonisë, nr. 62393/00, § 55, 4 Maj 2006, 
Andrey Frolov k. Rusisë, nr. 205/02, §§ 47-49, 29 Mars 2007, Kantyrev k. Rusisë, nr. 
37213/02, §§ 50-51, 21 Qershor 2007; Sulejmanovic k. Italisë, nr. 22635/03, § 43, 16 
Korrik 2009, Ananyev dhe të tjerët, të cituar më lart, §§ 144-145, dhe Torreggiani dhe të 
tjerët k. Italisë, nr. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 dhe 
37818/10, § 68, 8 Janar 2013).

166. Gjykata, kohët e fundit ka konfirmuar se kërkesa për sipërfaqe prej 3 m² katrorë për 
një të paraburgosur (duke përfshirë edhe hapësirën e zënë me mobilie, por pa përfshirë 
hapësirën e zënë nga objektet sanitare) në strehime me shumë banesa duhet të konsiderohet 
si standardi minimal për vlerësimin e saj sipas Nenit 3 të Konventës (shih Mursič, cituar 
më lart, §§ 110 dhe 114). Ajo gjithashtu deklaroi se një në rast kur kjo hapësirë shkonte 
nën 3 m2 ngrihej një supozim i rëndë, por jo pakundërshtueshëm, se Neni 3 ishte shkelur. 
Supozimi mund të kundërshtohet duke provuar se efektet kumulative të aspekteve të 
tjera të kushteve të paraburgimit kompensuan hapësirën personale të pamjaftueshme. 
Në lidhje me këtë, Gjykata merr parasysh si faktorë justifikues, faktorë të tillë si, gjatësia 
dhe shtrirja e kufizimit, shkalla e lirisë së lëvizjes dhe përshtatshmëria e veprimtarive 
jashtë qelive, si dhe kushtet e ndalimit në objektin e veçantë janë përgjithësisht të denjë 
(ibid., §§ 122-38).

167. Edhe në rastet kur vetë mbipopullimi i objekteve nuk mjaftonte të ngritje pikëpyetje 
sipas Nenit 3, Gjykata ka vërejtur se aspekte të tjera të kushteve të paraburgimit duhej të 
merreshin parasysh gjatë ekzaminimit të pajtueshmërisë me këtë dispozitë. Këto aspekte 
përfshijnë mundësinë e përdorimit të WC-ve duke respektuar jetën private, ventilimin, 
ajrimin dhe dritën natyrore, cilësinë e ngrohjes dhe pajtueshmërinë me kërkesat themelore 
të higjienës (shih gjithashtu pikat e përcaktuara në Rregullat Evropiane të Burgjeve 
të miratuar nga Komiteti i Ministrave, siç përmendet në paragrafin 32 të gjykimit në 
Torreggiani dhe të tjerët, përmendur më lart). Sikurse Gjykata gjeti në Mursič (cituar më 
lart, § 139), në rastet kur një qeli burgu ka një hapësirë personale që varion 3-4 m2 për të 
burgosur, faktori hapësirë mbetet një konsideratë e rëndësishme në lidhje me vlerësimin 
e përshtatshmërisë së kushteve të paraburgimit. Kështu, në raste të tilla, Gjykata ka 
gjetur shkelje të Nenit 3 kur mungesa e hapësirës është shoqëruar me kushte të tjera të 
dobëta të paraburgimit, të tilla si: mungesa e ventilimit dhe e dritës (shih Torreggiani dhe 
të tjerët, cituar më lart, § 69; shih gjithashtu Babushkin kundër Rusisë, nr. 67253/01, § 
44, 18 Tetor 2007, Vlasov k. Rusisë, nr. 78146/01, § 84, 12 Qershor 2008, dhe Moiseyev 
k. Rusisë, nr. 62936/00, §§ 124-27, 9 Tetor 2008); akses i kufizuar në veprimtaritë në 
natyrë (shih: István Gábor Kovács k. Hungarisë, nr. 15707/10, § 26, 17 Janar 2012); ose 
një mungesë e plotë e privatësisë në qeli (shih Novoselov k. Rusisë, nr. 66460/01, § § 
32 dhe 40-43, 2 Qershor 2005, Khudoyorov k. Rusisë, nr. 6847/02, §§ 106-07, GjEDNj 
2005-X (ekstrakte) dhe Belevitskij k. Rusisë, nr. 72967/01, §§ 73-79, 1 Mars 2007).
(d) Provat në lidhje me keqtrajtim

168. Pretendimet për keqtrajtim duhet të mbështeten me prova të përshtatshme. Për të vlerësuar 
këto prova, Gjykata ka miratuar standardin e provës “përtej dyshimit të arsyeshëm”; një 
provë e tillë krijohet nga bashkë-ekzistenca e konkluzioneve mjaft të forta, të qarta dhe 
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në harmoni me njëra-tjetrën, ose nga supozimeve të ngjashme të pakundërshtueshme të 
fakteve (shih Irlanda k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar më sipër, § 161 në gjoba, Labita, 
cituar më lart, § 121, Jalloh, cituar më lart, § 67, Ramirez Sanchez k. Francës [GC], nr. 
59450/00, § 117, GjEDNj 2006-IX, Gäfgen, cituar më lart, § 92 dhe Bouyid, cituar më 
lart, § 82).

169. Edhe nëse nuk ka prova për lëndime trupore ose vuajtje intensive fizike apo mendore, 
kur trajtimi poshtëron ose degradon individin, duke treguar mungesë respekti ose 
degradim të dinjitetit të tij njerëzor, apo ngjall ndjenjat e frikës, ankthit ose inferioritetit, 
të afta për të thyer rezistencën morale dhe fizike të individit, atëherë ky trajtim mund 
të karakterizohet si degradues dhe për pasojë të përfshihet në Nenin 3 (shih, mes 
autoriteteve të tjera, Gäfgen, cituar më lart, § 89, Vasyukov k. Rusisë, nr. 2974/05, § 59 , 
5 Prill 2011, Gjeorgjia k. Rusisë (I), cituar më lart, § 192, dhe Svinarenko dhe Slyadnev, 
cituar më lart, § 114). Mjafton që viktima të jetë poshtëruar përpara syve të vet dhe 
nuk është e nevojshme që kjo të ketë ndodhur në sy të të tjerëve (shih, mes autoriteteve 
të tjera, Tyrer k. Mbretërisë së Bashkuar, 25 Prill 1978, § 32, Seria A nr. 26; MSS k. 
Belgjikës dhe Greqisë, përmendur më lart, § 220 dhe Bouyid, cituar më lart, § 87).
2. Aplikimi i parimeve të lartpërmendura në çështje të ngjashme me atë të kërkuesve

170. Gjykata ka pasur rastin të zbatojë parimet e lartpërmendura në çështje të ngjashme me 
atë të kërkuesve, lidhur veçanërisht me kushtet në të cilat emigrantët dhe azilkërkuesit 
mbaheshin në qendrat e pritjes ose në qendrat e paraburgimit. Dy nga këto raste janë 
shqyrtuar nga Dhoma e Madhe.

171. Në gjykimin e saj në M.S.S. k. Belgjikës dhe Greqisë (cituar më lart, §§ 223-34), Dhoma 
e Madhe shqyrtoi ndalimin e një azilkërkuesi afgan në aeroportin ndërkombëtar të 
Athinës, i cili zgjati katër ditë në Qershor 2009 dhe një javë në Gusht 2009. Ajo gjeti 
shkelje të Nenit 3 të Konventës, duke iu referuar rasteve të keqtrajtimit nga zyrtarët 
e policisë të raportuara nga KPT dhe kushteve të paraburgimit të përshkruara nga një 
numër organizatash ndërkombëtare, kushte që konsiderohen “të papranueshme”. Në 
veçanti, të paraburgosurit ishin të detyruar të pinin ujë nga tualetet; ka pasur 145 të 
burgosur në një hapësirë   110 metra katrorë; kishte vetëm një shtrat për katërmbëdhjetë 
deri në shtatëmbëdhjetë njerëz; ka pasur mungesë ventilimi dhe nxehtësia në qeli ishte 
e padurueshme; aksesi i të ndaluarve në tualete ishte i kufizuar dhe ata duhej të urinonin 
në shishe plastike; nuk kishte asnjë sapun apo letër higjienike në asnjë sektor; objektet 
sanitare ishin të pista dhe nuk kishin dyer; të paraburgosurit u privuan nga veprimtaria 
në natyrë.

172. Rasti i Tarakhel k. Zvicrës ([GC], nr. 29217/12, §§ 93 122, GjEDNj 2014) ka të bëjë 
me tetë emigrantë afganë, të cilët pretendonin se nëse do të dërgoheshin në Itali, ata 
do të ishin viktima të in-humanizmit ose trajtimit degradues apo çnjerëzor, si rezultat 
i “mangësive sistematike” në mjediset e pritjes për azil-kërkuesit në atë vend. Dhoma 
e Madhe shqyrtoi sistemin e përgjithshëm të pritjes për azilkërkuesit në Itali dhe vuri 
në dukje mangësi në aspektin e madhësisë së qendrave të pritjes dhe kushteve të 
këqija të jetesës në objektet në dispozicion. Në veçanti, ekzistonin lista të gjata pritje 
për të hyrë në qendra pritje dhe kapaciteti i objekteve nuk ishte i mjaftueshëm për të 
përmbushur kërkesat për akomodim. Duke marrë parasysh se situata në Itali nuk mund 
të “krahasohet në asnjë mënyrë me situatën në Greqi në kohën e gjykimit në M.S.S.”, 
dhe që në vetvete nuk ka shërbyer si pengesë për dërgimet e azilkërkuesve në atë vend, 
Gjykata vlerësoi se “mundësia që një numër i konsiderueshëm i azilkërkuesve të mund 
të lihet pa akomodim apo strehim në ambiente të mbipopulluara, pa privatësi, apo edhe 
në kushte të padurueshme ose të dhunshme, nuk mund të hidhet poshtë si e pabazuar”. 
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Duke pasur parasysh faktin se kërkuesit ishin dy të rritur të shoqëruar nga gjashtë 
fëmijët e tyre të mitur, Gjykata konstatoi se “nëse kërkuesit do të ktheheshin në Itali pa 
marrë autoritetet zvicerane garanci nga ato italiane që kërkuesit do të trajtoheshin në 
një mënyrë që përshtatej me moshën e fëmijëve të tyre dhe garanci që familja nuk do të 
ndahej, atëherë do të kishte shkelje të Nenit 3 të Konventës”. 

173. Kushtet e ndalimit të emigrantëve dhe udhëtarëve, gjithashtu janë trajtuar në një numër 
gjykimesh të Dhomës.

Në S.D. k. Greqisë, nr. 53541/07, §§ 49-54, 11 Qershor 2009), Gjykata konstatoi 
se ndalimi i një azil-kërkuesi për dy muaj në një njësi të parafabrikuar, pa mundësi për 
të dalë jashtë ambienteve të objektit, ose për të përdorur telefonin, si dhe pa pasur letra 
higjienike të pastra apo tualete të mjaftueshme, përbën trajtim degradues për qëllime të 
Nenit 3 të Konventës. Në mënyrë të ngjashme, një periudhë paraburgimi prej gjashtë 
ditësh, në një hapësirë   të mbyllur, pa asnjë mundësi për ushtrimin e aktiviteteve apo 
hapësire për të kaluar kohën e lirë, dhe ku të ndaluarit flinin në dyshekë të pistë dhe nuk 
kishin akses lirisht në tualete, ishte e papranueshme sipas Nenit 3.

174. Çështja Tabesh k. Greqisë (nr. 8256/07, §§ 38-44, 26 Nëntor 2009) kishte të bënte me 
ndalimin e azil-kërkuesit për tre muaj, në pritje të zbatimit të një mase administrative, 
në mjediset e policisë, pa asnjë mundësi që të kryente aktivitete gjatë kohës së lirë, apo 
të hante vakte në një mënyrë të përshtatshme. Gjykata u shpreh se kjo përbënte trajtim 
degradues. Ajo arriti një përfundim të ngjashëm edhe në A.A. k. Greqisë (nr. 12186/08, 
§§ 57-65, 22 Korrik 2010), çështje që kishte të bënte me ndalimin tre mujor të një 
azil-kërkuesi në një objekt të mbipopulluar, ku pastërtia dhe kushtet e higjienës ishin 
të tmerrshme, nuk kishte asnjë ambient për të ngrënë apo qëndruar në kohën e lirë, ku 
gjendja e dobët e riparimit të tualeteve i bënte ato praktikisht të papërdorshme dhe ku të 
paraburgosurit duhej të flinin në kushte të pista dhe mjaft ngushtë (shih, për të njëjtën 
arsye, CD dhe të tjerët k. Greqisë, nr. 33441/10, 33468/10 dhe 33476/10, §§ 49-54, 19 
Dhjetor 2013, lidhur me paraburgimin e dymbëdhjetë emigrantëve për periudha midis 
dyzet e pesë ditëve dhe dy muajve e njëzet e pesë ditëve, F.H. k. Greqisë, nr. 78456/11, 
§§ 98-103, 31 Korrik 2014, lidhur me arrestimin e një emigranti iranian, në pritje të 
dëbimit, në katër qendra paraburgimi, për një kohëzgjatje të përgjithshme prej gjashtë 
muajsh dhe Ha.A. k. Greqisë, nr. 58387/11, §§ 26-31, 21 Prill 2016, ku Gjykata vuri në 
dukje se burime të besueshme kishin raportuar për mungesë të madhe hapësire,   100 të 
burgosur kishin mbushur një sipërfaqe prej 35 m2; shih gjithashtu Efremidze k. Greqisë, 
nr. 33225/08, §§ 36 42, 21 Qershor 2011; R.U. k. Greqisë, nr. 2237/08, §§ 62-64, 7 
Qershor 2011; A.F. k. Greqisë, nr. 53709/11, §§ 71-80, 13 Qershor 2013; dhe B.M. k. 
Greqisë, nr. 53608/11, §§ 67-70, 19 Dhjetor 2013).

175. Rasti i Rahimit (cituar më lart, §§ 63-86) ka të bëjë me arrestimin në pritje të deportimit 
të një emigranti afgan, i cili në atë kohë ishte 15 vjeç, në një qendër për emigrantët e 
paligjshëm në Pagani, në ishullin e Lesbos. Gjykata konstatoi një shkelje të Nenit 3 
të Konventës, duke u shprehur si vijon: se kërkuesi ishte një i mitur i pashoqëruar; se 
pohimet e tij për problemet serioze të mbipopullimit (numri i të paraburgosurve ishte 
katër herë më i lartë se kapaciteti normal), higjiena e dobët dhe mungesa e kontaktit 
me botën e jashtme ishin vërtetuar edhe nga raportet e Ombudsmanit grek, CPT-së dhe 
një numri organizatash ndërkombëtare; edhe pse kërkuesi ishte arrestuar vetëm për 
një periudhë shumë të kufizuar prej dy ditësh, për shkak të moshës dhe gjendjes së tij 
personale, ai ishte jashtëzakonisht vulnerabël; dhe se kushtet e paraburgimit ishin aq të 
rënda saqë ato dëmtuan thelbin e dinjitetit njerëzor.

176. Duhet, gjithashtu të theksohet se në rastin e T. dhe A. k. Turqisë (cituar më lart, §§ 91-
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99) Gjykata gjeti se ndalimi i një shtetasi britanik, për tri ditë, në aeroportin e Stambollit 
ishte i papajtueshëm me Nenin 3 të Konventës. Gjykata u shpreh se kërkuesi i parë 
kishte qëndruar i mbyllur në një hapësirë personale prej më së shumti 2.3 m2 dhe më së 
paku prej 1.23 m2 dhe se kishte vetëm një divan, në të cilin të burgosurit flinin me radhë.

177. Megjithatë, Gjykata nuk gjeti asnjë shkelje të Nenit 3 të Konventës në Aarabi k. Greqisë 
(nr. 39766/09, §§ 42-51, 2 Prill 2015) lidhur me ndalimin në pritje të largimit të një 
emigranti libanez të moshës 17; dhjetë muaj, në kohën përkatëse, nga 11 deri më 13 
Korrik 2009 në oborret bregdetare në ishullin e Kios; nga 14 deri më 26 Korrik 2009 
në qendrën e paraburgimit në Mersinidi; nga 27 deri më 30 Korrik 2009 në Qendrën e 
Paraburgimit Tychero; dhe më 30 dhe 31 Korrik 2009 në ambientet e policisë në Selanik. 
Gjykata vuri në dukje, në veçanti, se autoritetet greke, në kohën e arrestimit të tij, nuk 
mund ta kishin kuptuar që kërkuesi ishte i mitur dhe prandaj ankesat e tij ishin shqyrtuar 
sikur ai të ishte një person madhor; se periudhat e paraburgimit në qendrën Tychero, në 
oborret bregdetare dhe ambientet e policisë kishin zgjatur vetëm dy ose tri ditë dhe se 
asnjë faktor tjetër rëndues nuk ishte parashtruar nga kërkuesi (nuk kishte të dhëna nga 
CPT rreth qendrës së paraburgimit Tychero); se kërkuesi kishte kaluar 13 ditë në qendrën 
e paraburgimit Mersinidi, për të cilat nuk kishte raporte nga organet kombëtare apo 
ndërkombëtare për periudhën përkatëse; por kjo qendër ishte përmendur në një raport 
të Amnesty International që mbulonte një periudhë të mëvonshme, duke iu referuar 
mungesës së tualetit dhe faktit që disa të burgosur flinin në dyshekë të vendosur në 
dysheme të zhveshura, por pa raportuar asnjë problem të përgjithshëm higjienik; se edhe 
pse qeveria kishte pranuar se Mersinidi kishte tejkaluar kapacitetin e saj të akomodimit, 
nuk kishte prova se kërkuesi kishte qëndruar në një hapësirë personale prej më pak se 
3 m2; se më 26 Korrik 2009, autoritetet kishin vendosur të transferonin një numër të 
caktuar individësh, duke përfshirë edhe kërkuesin, në një qendër tjetër paraburgimi, 
duke treguar kështu se në kohën e duhur kishin përmirësuar kushtet e paraburgimit të 
kërkuesit; dhe se pas vizitës së tij në Greqi, në Tetor 2010, Raportuesi Special i OKB-
së për torturën dhe dënimet apo trajtimet e tjera mizore, çnjerëzore ose degraduese, i 
përshkroi kushtet e ndalimit në Mersinidi si të përshtatshme.
3. Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen konkrete
(a) Ekzistenca e një emergjence humanitare dhe pasojat e saj

178. Gjykata e konsideron të nevojshme të fillojë shqyrtimin me argumentin e Qeverisë 
se duhet të marrë parasysh kontekstin e emergjencës humanitare në të cilën ndodhën 
ngjarjet në fjalë (shih paragrafin 151 më lart).

179. Në lidhje me këtë, Gjykata, ashtu si Dhoma, mund të marrë parasysh krizën e madhe të 
emigracionit që ndodhi në vitin 2011, pas ngjarjeve që lidhen me “Pranverën Arabe”. 
Siç vuri në dukje nën-komiteti Ad hoc i PACE, më 30 Shtator, 2011 (shih, në veçanti, §§ 
9-13 të raportit të tij, përmendur në paragrafin 49 më lart), pas kryengritjeve në Tunizi 
dhe Libi, pati një valë emigrantësh që erdhën me anije në Itali, e cila, si rezultat i këtyre 
ardhjeve shpalli një gjendje të jashtëzakonshme humanitare në ishullin Lampedusa dhe 
bëri thirrje për solidaritet nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Deri më 21 Shtator 
2011, datë në të cilën kërkuesit ishin në ishull, 55, 298 persona në total kishin ardhur 
atje nga deti. Siç tregohet nga Qeveria (shih paragrafin 150 më lart), midis 12 Shkurtit 
dhe 31 Dhjetorit 2011, 51,573 shtetas të vendeve të treta (prej të cilëve rreth 46,000 
ishin burra dhe 26,000 ishin shtetas tunizianë) u vendosën në ishujt Lampedusa dhe 
Linosa. Arritja masive e emigrantëve të Afrikës së Veriut, padyshim që krijoi vështirësi 
organizative, logjistike dhe strukturore për autoritetet italiane, në dritën e kërkesave 
të shumat që duhej të përmbusheshin, pasi ata nga njëra anë, duhej të shpëtonin disa 
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anije në det, për të marrë dhe akomoduar individë që vinin në tokën italiane, dhe nga 
ana tjetër, të kujdeseshin për këta persona në situata veçanërisht vulnerabël. Gjykata, 
në lidhje me këtë, vëren se sipas të dhënave të vëna në dispozicion nga Qeveria (ibid.) 
dhe që nuk janë kundërshtuar nga kërkuesit, kishte rreth 3,000 gra dhe 3,000 fëmijë në 
mesin e emigrantëve që mbërritën gjatë periudhës në fjalë.

180. Duke pasur parasysh numrin e konsiderueshëm të faktorëve, qofshin ato politikë, 
ekonomikë apo shoqërorë, të cilët krijuan një krizë të tillë emigrimi, si dhe duke marrë 
parasysh sfidat me të cilat përballen autoritetet italiane, Gjykata nuk mund të pajtohet me 
pikëpamjen e kërkuesve (shih paragrafin 140 më lart) se situata në vitin 2011 nuk ishte e 
jashtëzakonshme. Një barrë e tepruar mund t’u imponohet autoriteteve kombëtare, nëse 
u kërkohet t’i respektojnë në mënyrë strikte këta faktorë dhe të parashikojnë shkallën 
dhe afatin kohor të fluksit të emigrantëve. Në këtë drejtim duhet evidentohet se rritja 
e konsiderueshme e të ardhurve nga deti në vitin 2011 krahasuar me vitet e kaluara u 
konfirmua nga raporti i nën-komitetit Ad hoc të PACE. Sipas këtij raporti, në viteve 
2005, 2006, 2007 dhe 2008 kishin ardhur në Lampedusa, respektivisht 15,527, 18,047, 
11,749 dhe 31,252 emigrantë. Numri i të sapoardhurve ishte zvogëluar në vitin 2009 
dhe 2010, respektivisht në 2,477 dhe 459 individë (shih, në veçanti, §§ 9 dhe 10 të 
raportit, përmendur në paragrafin 49 më lart). Ky reduktim mjaftoi që autoritetet të 
mbyllnin qendrat e pritjes në Lampedusa (shih, në veçanti, ibid., §§ 10 dhe 51). Kur 
këto të dhëna krahasohen me shifrat për periudhën nga 12 Shkurti deri më 31 Dhjetor 
2011 (shih paragrafët 150 dhe 179 më lart), ku erdhën 51,573 shtetas nga vendet e treta 
në Lampedusa dhe Linosa, mund të vlerësohet se viti 2011 ka pasur një rritje shumë të 
madhe të numrit të emigrantëve që vinin nga deti nga vendet e Afrikës Veriore në ishujt 
italianë në jug të Sicilisë.

181. As Gjykata nuk mund të kritikojë, në vetvete, vendimin për të përqendruar pritjen 
fillestare të emigrantëve në Lampedusa. Duke pasur parasysh pozitën e saj gjeografike, 
aty vinin anijet më rudimentare dhe shpesh ishte e nevojshme të kryheshin shpëtime në 
det për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e emigrantëve. Prandaj nuk ishte e paarsyeshme 
që në fazën fillestare, të mbijetuarit nga kalimi i Mesdheut të transferoheshin në objektin 
më të afërt të pritjes, pra në QPPN në Contrada Imbriacola.

182. Padyshim, siç u tha nga Dhoma, kapaciteti akomodues i disponueshëm në Lampedusa 
ishte i pamjaftueshëm për të përballuar një numër aq të madh të ardhurish, si dhe 
ishte i pa përshtatshëm për qëndrime disa ditore. Është, gjithashtu e vërtetë se përveç 
kësaj situate të përgjithshme ka pasur edhe disa probleme specifike që kanë ndodhur 
pas mbërritjes së kërkuesve. Më 20 Shtator shpërtheu një revoltë mes emigrantëve 
që qëndronin në QPPN e Contrada Imbriacola dhe ambientet e QPPN u shpërthyen 
nga një sulm zjarrvënës (shih paragrafët 14 dhe 26 më lart). Të nesërmen rreth 1,800 
emigrantë protestuan nëpër rrugët e ishullit (shih paragrafin 14 më lart) dhe në portin 
e Lampedusas ndodhën përplasje mes komunitetit lokal dhe një grupi të huajsh që 
kërcënonin se do të shpërthenin bombolat e gazit. Po ashtu, janë kryer veprime të vetë-
lëndimi dhe vandalizmi (shih paragrafët 26 dhe 28 më lart). Këto incidente kontribuuan 
në përkeqësimin e situatës ekzistuese dhe krijimin e një klime të madhe tensioni.

183. Të dhënat e mësipërme tregojnë se shteti u përball me shumë probleme si rezultat i 
ardhjes së numrit jashtëzakonisht të lartë të emigrantëve dhe se gjatë kësaj periudhe 
autoritetet italiane ishin të ngarkuara me shumëllojshmëri detyrash, pasi ata duhej të 
siguronin mirëqenien e emigrantëve dhe të popullsisë lokale, si dhe të ruanin rendin dhe 
ligjin.

184. Duke pasur parasysh këtë, Gjykata mund të përsërisë vetëm jurisprudencën e saj 
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të konsoliduar lidhur me karakterin absolut të Nenit 3, dhe se një fluks i shtuar i 
emigrantëve nuk mund të lirojë një shtet nga detyrimet e tij sipas kësaj dispozite (shih 
MSS k. Belgjikës dhe Greqisë, cituar më lart, § 223, shih gjithashtu Hirsi Jamaa dhe 
të tjerët k. Italisë [GC], nr. 27765/09, §§ 122 dhe 176, GjEDNj 2012). Neni kërkon 
që personave të privuar nga liria t’i garantohen kushtet e nevojshme, në përputhje me 
respektin për dinjitetin e tyre njerëzor. Në lidhje me këtë, Gjykata, gjithashtu thekson 
se në përputhje me jurisprudencën e saj, siç përmendet në paragrafin 160 më lart,  edhe 
nëse trajtimi nuk ka pasur për qëllim të poshtëronte ose degradonte viktimën dhe që 
rrjedh, për shembull, nga vështirësitë objektive të një krize emigrantësh, mund të sjellë 
një shkelje të Nenit 3 të Konventës.

185. Përderisa kufizimet që ndodhin normalisht në një periudhë krize nuk mund të përdoren 
në vetvete për të justifikuar një shkelje të Nenit 3, Gjykata është e mendimit se me siguri 
do të ishte sipërfaqësore të shqyrtohen faktet e çështjes, pa marrë parasysh kontekstin 
e përgjithshëm në të cilat u krijuan këto fakte. Në vlerësimin e saj, Gjykata do të ketë 
parasysh, së bashku me faktorë të tjerë, se mangësitë dhe vështirësitë e pamohueshme me 
të cilat u përballën kërkuesit kanë dalë, në një masë të konsiderueshme, jashtë situatave 
të vështirësive ekstreme me të cilën u përballën autoritetet italiane në kohën përkatëse. 

186. Sikurse Dhoma, Gjykata është e mendimit se, sipas Nenit 3 të Konventës, është e 
përshtatshme të shqyrtohen veçmas të dy situatat në fjalë, përkatësisht kushtet e pranimit 
në QPPN Contrada Imbriacola, nga njëra anë dhe ato në anijet Vincent dhe Audace, nga 
ana tjetër.
(b) Kushtet në QPPN e Condrada Imbriacola 

187. Gjykata, filloi shqyrtimin duke u shprehur se është thirrur të përcaktojë nëse kushtet 
e ndalimit të kërkuesve në QPPN e Lampedusa mund të konsiderohen si “trajtim 
çnjerëzor ose poshtërues” brenda kuptimit të Nenit 3 të Konventës. Për këtë qëllim 
duhet të merren parasysh një numër faktorësh.

188. Së pari, në kohën e mbërritjes së kërkuesve, kushtet në QPPN ishin larg të qenit ato 
ideale. Pohimet e kërkuesve për gjendjen e përgjithshme të qendrës, dhe në veçanti 
problemet e mbipopullimit, higjiena e dobët dhe mungesa e kontaktit me botën e 
jashtme, konfirmohen edhe nga raportet e Komisionit Special të Senatit dhe Amnesty 
International (shih paragrafët 35 dhe 50 lart). Komisioni i Posaçëm, një institucion 
i vetë shtetit të paditur, njoftoi se dhomat që strehonin deri në njëzet e pesë persona 
përmbanin shtretër me katër krevate, të vendosura krah për krah njëri-tjetrit, me dyshekë 
sfungjeri, shumë prej të cilëve ishin të grisur, ishin vendosur përgjatë korridoreve dhe 
jashtë objektit, si dhe shumë dhoma nuk kishte llamba ndriçimi. Në tualete dhe në dushe, 
privatësia u sigurua vetëm me pëlhura apo perde plastike të vendosura në mënyrë të 
improvizuar, ndonjëherë tubat e ujit bllokoheshin ose rridhnin, era e WC-ve ndihej në të 
gjithë zonën dhe shiu sillte lagështi dhe papastërti në objektet e banimit. Edhe Amnesty 
International raportoi për mbipopullimin e rëndë, mungesën e përgjithshme të higjienës 
dhe tualete të cilat ishin të papastra dhe të papërdorshme.

189. Dhoma, me të drejtë i theksoi këto probleme, megjithatë, nuk mund të anashkalohet 
fakti se Komisioni i Posaçëm i Senatit e vizitoi QPPN-në e Contrada Imbriacola më 11 
Shkurt 2009 (shih paragrafin 35 më lart), rreth dy vjet e shtatë muaj përpara mbërritjes 
së kandidatëve. Prandaj, Gjykata nuk konstaton se kushtet e përshkruara nga Komisioni 
i Posaçëm ishin ende të njëjtat edhe në Shtator 2011, pra në kohën e mbërritjes së 
kërkuesve.

190. Informacione të marra në një datë të mëvonshme janë në dispozicion në një raport të Nën-
komiteti Ad hoc të PACE, i cili erdhi në Lampedusa me misionin e zbulimit të fakteve, 
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më 23 dhe 24 Maj 2011, më pak se katër muaj përpara mbërritjes së kërkuesve (shih 
paragrafin 49 më lart). Është e vërtetë që Nën-komiteti Ad Hoc shprehu shqetësimet e 
tij në lidhje me kushtet e higjienës si rezultat i mbipopullimit të QPPN, duke vërejtur se 
objekti ishte i pa përshtatshëm për qëndrime disa ditore (shih, në veçanti, §§ 30 dhe 48 
të Raportit). Megjithatë, ky raport shprehet në veçanti në pikat e mëposhtme (ibid., §§ 
28, 29, 32 dhe 47):
(a)  Shoqatat që marrin pjesë në “Projektin e Praesidium” (UNHCR, IOM, Kryqi i 

Kuq dhe Save the Children) u autorizuan të kishin një prani të përhershme brenda 
qendrës së pritjes, duke ofruar punën e përkthyesve dhe ndërmjetësve kulturorë.

(b) Të gjithë këta pjesëmarrës po punonin së bashku në kushte të mira, duke u 
përpjekur të bashkërendonin përpjekjet e tyre me prioritetin e përbashkët, atë të 
shpëtimit të jetës në operacionet e shpëtimit detar, duke bërë gjithçka të mundur 
pritjen e personave të rinj në kushte të përshtatshme dhe pastaj duke ndihmuar në 
transferimin e shpejtë të tyre në qendra të tjera në Itali.

(c)  Kushtet e pranimit ishin të mira edhe pse shumë bazike (dhomat ishin plot me 
dyshekë të vendosura krah për krah drejtpërdrejt në tokë, ndërtesat ishin njësi të 
parafabrikuara dhe të ventiluara mirë, ndërsa dhomat kishin dritare dhe pajisjet 
sanitare ishin të mjaftueshme, në rastet kur qendra operonte në kapacitetin normal 
të saj).

(d)  Kushdo që dëshironte të vizitohej nga një mjek, mund ta kishte një të tillë në 
dispozicion dhe asnjë kërkesë për këtë qëllim nuk është refuzuar.

(e)  Një inspektim i rregullt i objekteve sanitare dhe ushqimit në qendra është kryer nga 
Shefi i Njësisë Shëndetësore të Palermos.

191. Duke pasur parasysh këtë informacion, Gjykata vlerëson se kushtet në QPPN e 
Lampedusa nuk mund të krahasohen me ato që përmenden në paragrafët 171 dhe 173-
175 më sipër, dhe që justifikojnë gjetjen e një shkelje të Nenit 3 të Konventës.

192. Për sa i përket mbipopullimit të pretenduar në QPPN, Gjykata vëren se sipas kërkuesve, 
kapaciteti maksimal në objektin e Contrada Imbriacola ishte 804 (shih paragrafin 
142 më lart), ndërsa Qeveria parashtroi se objekti mund të strehojë deri në rreth 1,000 
persona (shih paragrafin 153 më lart). Kërkuesit deklaruan se në datat 16, 17, 18, 19 dhe 
20 Shtator, qendra kishte respektivisht 1,357, 1,325, 1,399, 1,265 dhe 1,017 emigrantë. 
Këto shifra nuk përputhen fare me informacionet e dhëna nga Qeveria që deklaroi në 
seancën përpara Gjykatës se në kohën e qëndrimit të kërkuesve në objekt kishte 917 
emigrantë në QPPN e Contrada Imbriacola.

193. Në këto rrethana, Gjykata nuk është në gjendje të përcaktojë numrin e saktë të personave 
që mbaheshin atje në kohën materiale (shih, mutatis mutandis, Sharifi dhe të tjerët, 
përmendur më lart, § 189). Ajo thjesht vëren se nëse kërkuesit janë të saktë në të 
dhënat për numrin e personave të mbajtur dhe kapacitetin e QPPN, qendra duhet të 
ketë tejkaluar limitin e saj (804 persona) me një përqindje prej 15% deri 75%. Kjo do 
të thotë që kërkuesit, patjetër duhet të jenë përballur me probleme që rezultonin nga një 
shkallë e tillë mbipopullimi. Megjithatë, gjendja e tyre nuk mund të krahasohet me atë 
të personave të burgosur, personave që ndodhen në qeli apo në një hapësirë   të mbyllur 
(shih, në veçanti, jurisprudencën e cituar në paragrafët 163-67, 173 dhe 176 më lart). 
Kërkuesit nuk i kontestuan pohimet e Qeverisë se emigrantët që qëndronin në QPPN e 
Contrada Imbriacola mund të lëvizin lirisht brenda kufijve të objektit, të komunikojnë 
me telefon me botën e jashtme, të bënin blerje dhe të kontaktonin përfaqësuesit e 
organizatave humanitare dhe avokatët (shih paragrafin 153 lart). Edhe pse nuk është 
vërtetuar numri i metra katrorë për person në dhomat e qendrës, Gjykata konstaton se 
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liria e lëvizjes që gëzonin kërkuesit duhet të ketë lehtësuar pjesërisht ose në një masë të 
konsiderueshme, kufizimet e shkaktuara nga fakti që ishte tejkaluar kapaciteti maksimal 
i qendrës.

194. Siç theksoi me të drejtë Dhoma, gjatë qëndrimit në QPPN e Lampedusa, kërkuesit ishin 
të dobët fizikisht dhe psikologjikisht, sepse sapo kishin bërë një kalim të rrezikshëm 
përgjatë Mesdheut. Megjithatë, kërkuesit të cilët nuk ishin azil-kërkues, nuk kishin 
vulnerabilitetin që pretendohej të ekzistonte për persona me një status të tillë, si dhe 
nuk pretendonin se kishin përjetuar përvoja traumatike në vendin e tyre të origjinës (për 
kontrast shih MSS k. Belgjikës dhe Greqisë, cituar më lart, § 232 ). Përveç kësaj, ata nuk 
i përkisnin as kategorisë së personave të moshuar dhe as asaj së të miturve (në lidhje 
me këtë, shih ndër të tjera autoritete, Popov k. Francës, nr.39472/07 dhe 39474/07, §§ 
90-103, 19 Janar 2012). Në kohën e ngjarjeve, ata ishin në moshat ndërmjet 23 dhe 28 
vjeç, nuk vuanin nga ndonjë sëmundje e veçantë dhe as nuk u ankuan për mungesë të 
kujdesit mjekësor në qendër.

195. Gjykata, më tej vëren se kërkuesit ishin vendosur në QPPN e Contrada Imbriacola 
më 17 dhe 18 Shtator 2011 (shih paragrafët 11 dhe 12 më lart) dhe se ishin mbajtur 
atje deri më 20 Shtator, kur, pas një zjarri, ishin transferuar në një kompleks sportiv 
në Lampedusa (shih paragrafin 14 më lart). Qëndrimi i tyre në këtë objekt zgjati 
respektivisht tre dhe katër ditë. Siç vuri në dukje Dhoma, kërkuesit qëndruan në QPPN 
për vetëm një periudhë të shkurtër kohe. Kontakti i tyre i kufizuar me botën e jashtme 
nuk mund të kishte pasoja serioze për situatat e tyre personale (shih, mutatis mutandis, 
Rahimi, cituar më lart, § 84).

196. Në çështje të caktuara, Gjykata ka gjetur shkelje të Nenit 3 pavarësisht kohëzgjatjes 
së shkurtër të heqjes së lirisë në fjalë (shih, në veçanti, tre gjykimet e përmendura nga 
kërkuesit, siç referohet në paragrafin 143 më lart). Megjithatë, rasti aktual përmban 
disa aspekte të ndryshme nga ato gjykime. Në veçanti, në gjykimin e Brega (cituar 
më lart, §§ 39-43), një periudhë prej dyzet e tetë orësh ndalimi ishte kombinuar me 
arrestim të gabuar, më pas kërkuesi kishte pësuar një dhimbje renale, të shoqëruar me 
vonesë në asistencën mjekësore, mungesë të shtratit dhe temperaturave të ulëta në qeli. 
Në çështjen e T. dhe A. k. Turqisë (përmendur më lart, §§ 91-99), gjatë tri ditëve të 
ndalimit, hapësira personale në dispozicion të kërkuesit të parë ishte shumë e kufizuar 
(ndërmjet 2.3 dhe 1.23 m2) dhe ai kishte pasur si krevat vetëm një divan, në të cilin të 
ndaluarit flinin me radhë. Së fundmi, gjykimi i Gavrilovici (i cituar më lart, §§ 41-44) 
kishte të bënte me një periudhë më të gjatë paraburgimi (pesë ditë) nga ajo e kërkuesve 
të mësipërm, shoqëruar me faktorë rëndues, pasi të katër të burgosurit ishin të detyruar 
të flinin në një platformë prej druri prej 1.8 m të gjerë; në qeli nuk kishte ngrohje apo 
tualete dhe më pas, qelitë në stacionin e policisë të Ştefan-Vodă ishin mbyllur, pasi ato u 
konsideruan të papajtueshme me çfarëdo forme ndalimi. Gjykata gjithashtu ka parasysh 
rastet e Koktysh k. Ukrainës (nr. 43707/07, §§ 22 dhe 91-95, 10 Dhjetor 2009), lidhur 
me periudhat e ndalimit prej dhjetë dhe katër ditësh në një qeli shumë të mbipopulluar, 
ku të burgosurit duhet të flinin me radhë në një burg ku kushtet ishin përshkruar si “të 
tmerrshme”, si dhe çështja Căşuneanu k. Rumanisë (nr. 22018/10, §§ 60 62, 16 Prill 
2013), lidhur me një periudhë pesë ditore paraburgimi në rrethana mbipopulli, higjiene 
të dobët, papastërtie, dhe mungese privatësisë dhe pa ushtrim veprimtarie në natyrë.

197. Duke pasur parasysh këtë, Gjykata nuk mund të harrojë faktin, të theksuar si nga Nën-
Komiteti Ad hoc i PACE dhe nga Amnesty International (shih paragrafët 49-50 më lart), 
se QPPN në Lampedusa nuk ishte e përshtatshme për qëndrime më shumë sesa një disa 
dite, sepse objekti ishte projektuar si një qendër tranziti dhe jo ndalimi. Autoritetet kishin 
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për detyrë të ndërmerrnin hapa për të gjetur objekte të tjera pritëse të pranueshme dhe 
me hapësira   të mjaftueshme për të transferuar një numër të mjaftueshëm emigrantësh në 
ato objekte. Sidoqoftë, në rastin në fjalë, Gjykata nuk mund të trajtojë çështjen nëse ky 
detyrim është përmbushur, sepse vetëm dy ditë pas ardhjes së dy kërkuesve të fundit, më 
20 Shtator 2011, një protestë e dhunshme shpërtheu në mesin e emigrantëve dhe QPPN 
e Lampedusa u përfshi nga zjarri (shih paragrafin 14 më lart). Nuk mund të supozohet 
se autoritetet italiane ishin joaktive dhe neglizhente dhe as nuk mund të thuhet se 
transferimi i emigrantëve duhet të ishte organizuar dhe kryer në më pak se dy ose tre 
ditë. Lidhur me këtë, vlen të përmendet se në rastin e Aarabit (cituar më lart, § 50) 
Gjykata gjeti se vendimi i autoriteteve vendase për të transferuar një numër të caktuar 
individësh, duke përfshirë edhe kërkuesin, në një qendër tjetër ndalimi, kishte treguar 
gatishmërinë e autoriteteve për të përmirësuar në kohën e duhur kushtet e ndalimit, 
edhe pse vendimi përkatës në çështjen Aarabi,  ishte marrë 13 ditë pas vendosjes së 
kërkuesve në qendrën Mersinidi.

198. Gjykata, më tej vëren se kërkuesit nuk pretendonin se ishin keqtrajtuar qëllimisht nga 
autoritetet në qendër, dhe as se ushqimi ose uji ishte i pamjaftueshëm, ose se në kohën 
që i ishte dashur të flinin jashtë, kushtet e motit kishin ndikuar negativisht.

199. Duke pasur parasysh të gjithë faktorët e paraqitur më lart, të marra si tërësi dhe në dritën 
e rrethanave specifike të rastit të kërkuesve, Gjykata konstaton se trajtimi për të cilin 
ata janë ankuar nuk tejkalon nivelin e ashpërsisë të kërkuar që të përfshihet në Nenin 3 
të Konventës.

200. Në rastin në fjalë, rrjedhimisht, kushtet në të cilat kërkuesit u mbajtën në QPPN e 
Contada Imbriacola nuk përbënin trajtim çnjerëzor ose degradues dhe për këtë arsye 
nuk ka pasur shkelje të Nenit 3 të Konventës.

201. Së fundi, Gjykata, gjithashtu ka marrë parasysh deklaratat e Qeverisë (shih paragrafin 149 
më lart) se janë investuar shuma të konsiderueshme për të krijuar objekte të reja pritëse 
dhe se gjatë vizitës së tij më 23 dhe 24 Qershor 2013, përfaqësuesi i UNHCR-së për 
Evropën Jugore vuri në dukje me kënaqësi hapat e ndërmarrë nga autoritetet kombëtare 
dhe vendore për të përmirësuar situatën e përgjithshme në ishullin Lampedusa (shih, 
mutatis mutandis, Aarabi, § 50 në gjobë).
(c) Kushtet në anijet Vincent dhe Audace

202. Përsa i përket kushteve në dy anijet, Gjykata vëren se kërkuesi i parë ishte vendosur në 
Vincent me rreth 190 persona të tjerë, ndërsa ai i dytë dhe i tretë u transferuan në anijen 
Audace, e cila mbante rreth 150 persona (shih paragrafin 15 lart). Ndalimi i tyre në anije 
filloi më 22 Shtator 2011 dhe përfundoi më 29 ose 27 Shtator 2011, në varësi të secilit 
kërkues; ajo zgjati rreth shtatë ditë për kërkuesin e parë dhe rreth pesë ditë për atë të dytë 
dhe të tretë (shih paragrafin 17 më lart).

203. Gjykata ka shqyrtuar pretendimet e kërkuesve se në bordin e anijeve, ata ishin grupuar 
së bashku në një zonë të mbipopulluar, që ata mund të dilnin jashtë vetëm në disa 
tarraca dhe vetëm për disa minuta dhe se ata duhej të flinin në dysheme dhe të prisnin 
disa orë për të përdorur tualetet; gjithashtu se nuk u lejohej hyrja në kabina, ushqimi u 
shpërndahej duke u hedhur në dysheme, që herë pas here u ofenduan dhe keqtrajtuan 
nga policia dhe se nuk kanë marrë asnjë informacion nga autoritetet (shih paragrafët 16, 
145 dhe 146 më lart).

204. Gjykata vëren se këto akuza nuk bazohen ne ndonjë raport objektiv, por vetëm në 
dëshmitë e tyre. Kërkuesit argumentuan se mungesa e materialeve të tjera që vërtetonin 
deklaratat e tyre mund të shpjegohej nga natyra e anijeve, të cilat ata i përshkruan si 
vende të izoluara dhe të paarritshme dhe se në këto rrethana, duhej Qeveria të provonte 
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se ishin përmbushur kërkesat e Nenit 3 (shih paragrafin 147 më lart).
205. Së fundmi, Gjykata ka vlerësuar se kur një individ i ndaluar nga policia, fillimisht ka 

gëzuar shëndet të mirë dhe më pas është gjetur i lënduar gjatë kohës së lirimit, atëherë 
është detyrë e Shtetit të japë një shpjegim të besueshëm se si kanë ndodhur këto lëndime 
(shih Gäfgen, cituar më lart, § 92, krahaso gjithashtu Tomasi k. Francës, 27 Gusht 1992, 
§ 110, Seria A, nr. 241-A, Ribitsch k. Austrisë, 4 Dhjetor 1995, § 34, Seria A 336, Aksoy 
k. Turqisë, 18 Dhjetor 1996, § 61, Raportet 1996-VI dhe Selmouni, cituar më lart, § 87). 
Përveç kësaj, kur ngjarjet në fjalë qëndrojnë tërësisht ose pjesërisht, brenda njohurive 
ekskluzive të autoriteteve, lindin prezumime të forta të fakteve në lidhje me dëmtimet 
që ndodhin gjatë një ndalimi të tillë. Barra e provës i përket Qeverisë dhe ajo duhet të 
japë një shpjegim të kënaqshëm dhe bindës, duke sjellë dëshmi për vërtetimin e fakteve 
që vënë në pikëpyetje rrethanat e paraqitura nga viktima (shih Salman, cituar më lart, 
§ 100, Rivas k. Francës, nr. 59584/00, § 38, 1 Prill 2004, Turan Çakır k. Belgjikës, nr. 
44256/06, § 54, 10 Mars 2009, dhe Mete dhe të tjerët k. Turqisë, nr. 294/08, § 112, 4 
Tetor 2012 ). Në mungesë të një shpjegimi të tillë, Gjykata mund të nxjerrë konkluzione 
të cilat mund të jenë të pafavorshme për Qeverinë (shih, ndër autoritetet e tjera, El 
Masri, cituar më lart, § 152). Kjo justifikohet nga fakti se personat që ndodhen në duart 
e policisë ose të një autoriteti të krahasueshëm me të janë në pozitë të disfavorshme dhe 
autoritetet janë të detyruara t’i mbrojnë ata (shih, Bouyid, përmendur më lart, §§ 83-84, 
shih gjithashtu, në lidhje me personat në paraburgim policor, Salman, cituar më lart, § 
99).

206. Në dritën e kësaj praktike, Qeveria mund të shkarkohet nga barra e provës nëse 
pretendimet për keqtrajtim nga policia ose agjentët e tjerë të ngjashëm të shtetit, janë 
të diskutueshme dhe bazohen në faktorë të tjerë korrespondues, siç janë: ekzistenca e 
lëndimeve me origjinë të panjohur dhe të pashpjeguar. Megjithatë, Gjykata vëren se 
faktorë të tillë mungojnë plotësisht në rastin në fjalë, pasi kërkuesit nuk kanë arritur 
të paraqesin ndonjë dokument që vërteton ndonjë shenjë ose pasojë të keqtrajtimit të 
pretenduar, ose ndonjë dëshmi të palës së tretë që konfirmon versionin e tyre të fakteve.

207. Sidoqoftë, Gjykata nuk mund t’u japë peshë vendimtare faktit se Qeveria paraqiti 
përpara saj një vendim gjyqësor që kundërshtonte pretendimet e kërkuesve, vendimin 
e gjyqtarit të hetimeve paraprake të Palermos, të datës 1 Qershor 2012. Ky vendim 
tregon (shih paragrafin 27 më lart) se emigrantëve u është ofruar ndihmë mjekësore, ujë 
i ngrohtë, energji elektrike, ushqim dhe pije të nxehta. Përveç kësaj, sipas një njoftimi të 
agjencisë së shtypit, datë 25 Shtator 2011 (njoftim i përmendur në vendim), një anëtar 
i parlamentit, T.R., i shoqëruar nga zëvendës shefi i policisë dhe nga oficerët e policisë, 
hipi në anije në portin e Palermos dhe foli me disa nga emigrantët. Deputeti njoftoi se 
emigrantët gëzonin shëndet të mirë, u ishte ofruar ndihmë dhe se po flinin në kabina me 
shtretër ose në ulëse. Ata kishin akses në dhomat e lutjeve, Autoriteti i Mbrojtjes Civile 
u kishte vënë në dispozicion veshje dhe ushqimi ishte i kënaqshëm (makarona, pulë, 
perime, fruta dhe ujë).

208. Gjykata vlerëson se nuk ka arsye për të vënë në pikëpyetje paanësinë e një gjyqtari të 
pavarur, siç është gjyqtari i hetimeve paraprake të Palermos. Në masën që kërkuesit 
e kanë kritikuar vendimin e gjyqtarit me arsyetimin se ai ishte bazuar në deklaratat 
e një deputeti në shtyp dhe se nuk u përsërit në seancë dhe se policia kishte qenë e 
pranishme gjatë vizitës së deputetit (shih paragrafin 147 më lart), Gjykata përsërit se, 
kur pretendimet janë ngritur në bazë të Nenit 3 të Konventës, ajo është e përgatitur 
të kryejë një shqyrtim të plotë të konstatimeve të gjykatave kombëtare dhe duke bërë 
këtë, mund të marrë parasysh cilësinë e procedurës së brendshme dhe çdo të metë në 
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procesin e vendimmarrjes së brendshme (shih Denisenko dhe Bogdançikov k. Rusisë, 
nr. 3811/02, § 83, 12 Shkurt 2009, dhe Bouyid, cituar më lart, § 85). Megjithatë, vetëm 
dëshmitë e shëndosha, dhe jo thjesht spekulime hipotetike, janë të nevojshme për të 
vënë në pikëpyetje vlerësimin e fakteve nga një gjykatë e pavarur vendase. Sidoqoftë, 
kërkuesit nuk kanë prodhuar asnjë provë të aftë për të treguar se shtypi raportoi në 
mënyrë të pasaktë deklaratat e deputetëve. Përveç kësaj, prania e policisë në qendrën e 
paraburgimit nuk mund të konsiderohet si e pazakontë dhe nuk mund të sjellë në vetvete 
dyshime objektive dhe të justifikuara në lidhje me besueshmërinë e rezultateve të një 
vizite ose inspektimi të një objekti të tillë. Gjykata pajtohet me gjetjet e Dhomës se fakti 
që deputeti ishte shoqëruar nga nënkryetari i policisë dhe oficerët e policisë nuk do të 
thotë që në vetvete, pavarësia e deputetit ose vërtetësia e deklaratave të tij duhej të vihej 
në pikëpyetje.

209. Për sa i përket pretendimeve të kërkuesve për ankesën e bërë ndaj Qeverisë Italiane nga 
Médecins sans Frontières më 28 Shtator 2011 (shih paragrafin 147 më lart), Gjykata 
vëren se në atë datë, kthimi i emigrantëve që ishin mbajtur në anije, ishte në zhvillim 
e sipër. Kërkuesit e dytë dhe të tretë kishin hipur tashmë në aeroplanët që udhëtonin 
drejt Tunizisë, ndërsa kërkuesi i parë do të kthehej të nesërmen (29 Shtator 2011-shih 
paragrafin 17 më lart). Edhe nëse qeveria do t’i përgjigjej apelimit të Médecins sans 
Frontières më shpejt, inspektimi do të kishte ndodhur kur anijet do të ishin duke u 
larguar. Rrjedhimisht, ai nuk mund të ofronte ndonjë dëshmi të dobishme që vlerësonte 
kushtet e strehimit dhe, në veçanti, ekzistencën e një problemi serioz mbipopullimi siç 
përshkruhet nga kërkuesit.

210. Duke pasur parasysh sa më sipër, nuk mund të vërtetohet se kushtet e akomodimit 
në anije kanë arritur nivelin minimal të ashpërsisë të kërkuar për aplikimin e Nenin 
3 të Konventës. Pretendimet e kërkuesve lidhur me mungesën e informacioneve ose 
shpjegimeve përkatëse nga autoritetet, si dhe pikëpamja se mbajtja e tyre në anije u 
pasua nga përvoja negative në QPPN Contrada Imbriacola (shih paragrafin 146 më lart) 
nuk mund ta ndryshojë këtë konstatim.

211. Rrjedhimisht, kushtet në të cilat kërkuesit u mbajtën në anijet Vincent dhe Audace nuk 
përbënin trajtim çnjerëzor ose degradues. Prandaj, në këtë aspekt, nuk ka pasur shkelje 
të Nenit 3 të Konventës.

VI. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 4 TË PROTOKOLLIT NR. 4 TË 
KONVENTËS

212. Kërkuesit parashtruan se ishin viktima të dëbimit kolektiv. Ata u mbështetën në Nenin 4 
të Protokollit nr. 4, i cili parashikon si vijon:
“Dëbimi kolektiv i të huajve është i ndaluar”.

A. Vendimi i Dhomës

213. Dhoma vuri në dukje se ndaj kërkuesve ishin lëshuar urdhra individualë refuzimi hyrje, 
por edhe pse individualë, ishin urdhra që përmbanin formulim të njëjtë dhe dallimet 
e vetme gjendeshin në të dhënat personale të kërkuesve. Megjithëse, ndaj kërkuesve 
ishte zhvilluar një kontroll mbi identitetin e tyre, kjo nuk ishte e mjaftueshme për të 
përjashtuar ekzistencën e një dëbimi kolektiv brenda kuptimit të Nenit 4 të Protokollit 
nr. 4. Përveç kësaj, urdhrat për refuzimin e hyrjes nuk përmbanin referim ndaj situatave 
personale të kërkuesve dhe Qeveria nuk ka arritur të paraqesë ndonjë dokument që mund 
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të provojë se ishin zhvilluar intervista individuale në lidhje me situatën specifike të 
secilit kërkues. Dhoma, gjithashtu mori parasysh faktin se një numër i madh i individëve 
me origjinë të njëjtë, rreth kohës së ngjarjeve në fjalë, i ishin nënshtruar të njëjtit rezultat 
si kërkuesit. Ajo vuri në dukje se marrëveshja midis Italisë dhe Tunizisë (Prill 2011), 
e cila nuk ishte bërë publike, parashikonte kthimin e emigrantëve të paligjshëm nga 
Tunizia nëpërmjet procedurave të thjeshtësuara, në bazë të identifikimit të thjeshtë nga 
autoritetet konsullore tuniziane të personit në fjalë. Këto elemente ishin të mjaftueshme 
për Dhomën për të gjetur se dëbimi i kërkuesve kishte qenë me natyrë kolektive dhe se 
Neni 4 i Protokollit nr. 4 ishte shkelur (shih paragrafët 153-58 të gjykimit të Dhomës).

B. Parashtresat e palëve

1. Kërkuesit
214. Kërkuesit u ankuan se ishin dëbuar kolektivisht, vetëm në bazë të identifikimit të tyre dhe 

pa marrë parasysh situatat e tyre individuale. Ata theksuan se menjëherë pas mbërritjes 
së tyre në Lampedusa, autoritetet kufitare italiane kishin regjistruar identitetin e tyre 
dhe kishin marrë shenjat e gishtërinjve. Më pas, ata nuk kishin pasur kontakte verbale 
me autoritetet në fjalë për gjendjen e tyre; në veçanti, ata nuk ishin intervistuar dhe 
nuk kishin marrë ndihmë nga një avokat ose nga një staf i kualifikuar dhe i pavarur, 
kjo deri në momentin që ata kishin hipur në aeroplanë për t’u kthyer në Tunizi. Në atë 
moment iu kërkua për herë të dytë të paraqisnin identitetin e tyre dhe konsulli tunizian 
ishte i pranishëm. Në këto rrethana, kërkuesit e kishin të vështirë të kuptonin se në çfarë 
pike kohore, autoritetet italiane mund të kishin mbledhur informacionin që kërkonte një 
vlerësim të kujdesshëm të situatave të tyre individuale. Urdhrat e refuzimit të hyrjes, për 
më tepër, nuk përmbanin ndonjë tregues të një vlerësimi të tillë; ato ishin dokumente 
të standardizuara që tregonin vetëm datën e tyre të lindjes dhe kombësinë, si dhe 
përmbanin një frazë që përcaktonte se “asnjë nga situatat e parashikuara në Nenin 10 § 
4 të Dekretit Legjislativ nr. 286 të vitit 1998 nuk ishte e pranishme” (shih paragrafin 19 
më lart). Një numër i konsiderueshëm shtetasish të tjerë tunizianë kishin pasur të njëjtin 
fat, në bazë të një praktike ku thjesht verifikimi i shtetësisë tuniziane ishte i mjaftueshëm 
për një procedurë të thjeshtëzuar të “ri-pranimit”. Nota ministrore e 6 Prillit 2011 (shih 
paragrafin 37 më lart) kishte njoftuar kryerjen e operacioneve të tilla.

215. Kërkuesit pretenduan se zbatimi i Nenit 4 të Protokollit nr. 4 ndaj krizës së emigrantëve, 
i cili ishte aktualisht në ballë të debatit politik evropian, nuk mund të refuzohej vetëm 
për shkak se ky fenomen ishte i ndryshëm nga tragjeditë e tjera të historisë . Sipas 
mendimit të tyre, nëse do të vendosej e kundërta, në periudhën aktuale historike, do të 
ishte e barabartë me privimin e personave më vulnerabël nga mbrojtja.

216. Përsa i përket marrëveshjes ndërmjet Italisë dhe Tunizisë, mbi të cilën ishte mbështetur 
Qeveria (shih paragrafin 223 më poshtë), kërkuesit ishin të mendimit se ajo nuk përputhej 
me masat mbrojtëse të parashikuara në Nenin 4 të Protokollit nr. 4 dhe ishin përdorur 
për t’i dhënë një pamje të ligjshme një praktike që ishte në kundërshtim me Konventën. 
Për më tepër, një shkelje e të drejtave të Konventës nuk mund të përjashtohej vetëm 
për shkak se sjellja e Shtetit ishte në përputhje me angazhimet e tjera ndërkombëtare. 
Kërkuesit theksuan se në rastin e Sharifi dhe të Tjerët (cituar më lart, § 223), Gjykata 
kishte vërejtur se asnjë formë e dëbimit kolektiv dhe pa asnjë dallim nuk mund të 
justifikohej duke iu referuar sistemit të Dublinit. Kjo vlen edhe për marrëveshjen 
dypalëshe me Tunizinë, e cila sipas kërkuesve u ishte bërë e njohur vetëm në kohën e 
kërkesës së tyre për referim në Dhomën e Madhe (shih paragrafin 40 më lart).
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217. Kërkuesit deklaruan se ata kishin hyrë në territorin italian dhe kishin qëndruar atje, të 
privuar nga liria, për një periudhë të konsiderueshme kohore. Prandaj, sipas së drejtës 
ndërkombëtare, largimi i tyre duhej të klasifikohej si “dëbim” dhe jo si “mospranim”. 
Koncepti i “dëbimit” aplikohej jo vetëm për të huajt që kishin hyrë ligjërisht në vend, 
por shtrihej edhe ndaj atyre që kishin kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin kombëtar, 
siç ishte vërtetuar nga vetë Qeveria e paditur në rastin e Hirsi Jamaa dhe të tjerë (cituar 
më sipër, § 160).

218. Kërkuesit, më tej theksuan se sipas ligjit italian, kur shtetasit e huaj, pa dokumentacionin 
përkatës, lejoheshin të hynin në territorin e shtetit në mënyrë që t’u jepej ndihmë, largimi 
i tyre mund të merrte dy forma të ndryshme ligjore, ose “shtyrje e refuzimit të hyrjes”, 
Urdhëruar nga shefi i policisë (questore) ose “deportim” (espulsione), e vendosur nga 
Prefekti dhe e pasuar nga një urdhër zbatimi i shefit të policisë, i konfirmuar më pas 
edhe nga Justice of Peace. Nëse, siç argumentohet nga Qeveria (shih paragrafin 226 
më poshtë), klasifikimi formal në ligjin vendas ishte vendimtar për zbatimin e Nenit 4 
të Protokollit nr. 4, kjo do të nënkuptonte konkluzionin e papranueshëm që autoritetet 
kombëtare ishin të lira të vendosnin për masat mbrojtëse të mishëruara në atë dispozitë 
dhe të privonin të huajin nga një mbrojtjeje e tillë, nëpërmjet përdorimit të “shtyrjes së 
refuzimit të hyrjes”, një mekanizëm i shpejtë, i cili ofron shumë pak masa mbrojtëse.

219. Në përgjigje të pohimit të Qeverisë se Tunizia ishte një “vend i sigurt”, kërkuesit 
argumentuan që Neni 4 i Protokollit nr. 4 kishte të bënte me metodën e dëbimit të 
një grupi individësh dhe jo pasojat që ata mund të pësonin në vendin e destinacionit. 
Kështu, kjo gjë përbënte një mbrojtje procedurale që siguronte “mbrojtje me anë të 
parashikimit”, për qëllimet e Nenit 3 të Konventës, i cili ndalonte dëbimin në një vend 
ku individi mund t’i nënshtrohej një trajtimi të ndaluar.

220. Kërkuesit parashtruan se çështja kryesore në rastin në fjalë ishte nëse nevojitej një 
intervistë individuale përpara se ata të dëboheshin. Ata vunë në dukje në këtë drejtim 
se vetëm dy aspekte e dallonin rastin e tyre nga Hirsi Jamaa dhe të Tjerët (cituar më 
lart), domethënë fakti që ata ishin të identifikuar dhe që kishin marrë urdhra identikë 
për “refuzim hyrje”. Edhe pse, ngjashmëria midis urdhëresave, në vetvete, nuk sillte 
përfundimin se kishte pasur një dëbim kolektiv, ajo ishte një tregues mbi këtë qëllim. 
Përveç kësaj, në çështjen Sharifi dhe të tjerët (përmendur më lart) Gjykata kishte gjetur 
shkelje të Nenit 4 të Protokollit nr. 4 në lidhje me një kërkues (Z. Reza Karimi), i cili 
ishte identifikuar dhe dëbuar, por nuk ishte prova që tregonin se në kohën e kontrollit të 
identitetit të tij, ai ishte asistuar nga një përkthyes ose këshilltar i pavarur ligjor, të cilat 
ishin indikacione për një intervistë individuale. Megjithatë, në rastet kur kishte prova për 
një intervistë të tillë, Gjykata kishte përjashtuar ndonjë shkelje të kësaj dispozite, si në 
rastet e M.A. k. Qipros (nr. 41872/10, GjEDNj 2013); Sultani k. Francës (nr.45223/05, 
GjEDNj 2007-IV); dhe Andric k. Suedisë ((vendimi) nr. 45917/99, 23 Shkurt 1999). 
Sipas pikëpamjes së kërkuesve, moskryerja e një interviste individuale, i bënte të 
pakuptimta garancitë procedurale të Nenit 4 të, pasi një dëbim mund të justifikohej nëse 
vërtetohej shtetësia e një kërkuesi, pra fakti që i përket një grupi të caktuar.

221. Kërkuesit argumentuan që interpretimi i tyre i Nenit 4 të Protokollit nr. 4 u konfirmua 
edhe nga e drejta ndërkombëtare zakonore, sipas praktikës gjyqësore të Gjykatës së 
Drejtësisë të Bashkimit Evropian (GJDBE) – lidhur me faktin që të huajt kishin të drejtë 
të shprehnin pikëpamjen mbi ligjshmërinë e qëndrimit të tyre (ata në mënyrë të veçantë 
i referoheshin gjykimeve të Khaled Boudjlida dhe Sophie Mukarubega të cituara më lart 
në paragrafët 42-45) dhe një raporti të vitit 2016 të Komisionit Special të Senatit Italian. 
Komisioni i Posaçëm kishte kritikuar një praktikë të zakonshme në CSPA Lampedusa 
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ku, vetëm disa orë pasi u shpëtuan në det, emigrantëve iu kërkua të plotësonin një 
formular që iu ofronte opsionet e mëposhtme për të shpjeguar se pse ata kishin ardhur 
në Itali: për arsye punësimi, bashkimi familjar, për t’i shpëtuar varfërisë, për të kërkuar 
azil, ose për arsye të tjera. Kërkuesit shpjeguan se ata që plotësonin opsionin “punë” 
caktoheshin për largim në bazë të një “shtyrje të refuzimit të hyrjes”. Komisioni Special 
kishte rekomanduar, në veçanti, që të kryhej një intervistë e vërtetë për të përcaktuar 
nëse i huaji kishte nevojë për mbrojtje, në prani të punëtorëve të UNHCR-së.

222. Në seancën para Gjykatës, përfaqësuesit e kërkuesve theksuan se pretendimi i Qeverisë 
për “fletët informative” për secilin emigrant (shih paragrafin 224 më poshtë) nuk ishte 
mbështetur nga asnjë provë dhe prandaj nuk mund të pranohej. Sipas përfaqësuesve, 
edhe nëse klientët e tyre do të kishin paraqitur kundërshtime në lidhje me dëbimin, 
këto kundërshtime do të ishin të pavlera. Përfaqësuesit gjithashtu theksuan se rrethanat 
individuale të kërkuesve nuk binin në mbrojtjen ndërkombëtare ose në parimin e non-
refoulement; ata as nuk pretendonin se kishin të drejtën e vendbanimit në Itali apo 
se kthimi do t’i ekspozonte ndaj një rreziku për t’u nënshtruar trajtimit çnjerëzor ose 
degradues në Tunizi.
2. Qeveria

223. Qeveria pretendoi se nuk kishte ndodhur një dëbimi kolektiv. Ajo theksoi se kërkuesit 
ishin kthyer sipas procedurës së përshpejtuar të parashikuar në marrëveshjen me 
Tunizinë (shih paragrafët 36-40 më lart), e cila mund të konsiderohet si një marrëveshje 
“ri-pranimi” brenda kuptimit të Direktivës së Kthimit (shih paragrafi 41 më lart). 
Ata argumentuan se kjo marrëveshje kishte kontribuar në eliminimin e emigrantëve 
të paligjshëm, siç kërkohej nga Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Krimin e 
Organizuar Ndërkombëtar. Për më tepër, Tunizia ishte një vend i sigurt që respektonte të 
drejtat e njeriut, kjo vërtetohej edhe nga fakti që kërkuesit nuk kishin raportuar se kishin 
përjetuar persekutim apo shkelje të të drejtave të tyre themelore pas kthimit në Tunizi.

224. Sipas parashtrimit të Qeverisë, pas arritjes së tyre në Lampedusa, të gjithë emigrantët e 
parregullt ishin identifikuar nga policia në intervistat individuale me secilin, të ndihmuar 
edhe nga një përkthyes ose një ndërmjetës kulturor. Në seancën para Gjykatës, Qeveria 
deklaroi se “fletët e informacionit” që përmbanin të dhëna personale dhe çdo rrethanë 
specifike për çdo emigrant ishin plotësuar pas intervistave. Formularët që kishin të 
bënin me kërkuesit ishin shkatërruar gjatë zjarrit në QPPN e Contrada Imbriacola (shih 
paragrafin 14 më lart). Gjithashtu, emigrantëve u ishin kryer edhe fotografi dhe u ishin 
marrë shenjat e gishtërinjve.

225. Sipas pikëpamjes së Qeverisë, kërkuesit, ashtu si të gjithë emigrantët e tjerë, patjetër që 
ishin informuar për mundësinë e paraqitjes së kërkesës për azil, por thjesht ata kishin 
vendosur të mos e përdorin atë rrugë. Në kohën e zjarrit, shtatëdhjetë e dy emigrantë 
të tjerë në Lampedusa kishin shprehur dëshirën për të kërkuar azil dhe më 22 Shtator 
2011 ata ishin transferuar në qendrat e pritjes në Trapani, Caltanissetta dhe Foggia për 
të përcaktuar statusin e tyre.

226. Qeveria vërejti se Dhoma ishte referuar te “refoulement” (refuzimi i hyrjes) dhe 
“expulsion” (dëbimi), pa theksuar dallimin midis dy nocioneve, të cilat në fakt i përkisnin 
procedurave të ndryshme në legjislacionin e brendshëm, konkretisht Dekretit Legjislativ 
nr. 286 të vitit 1998 (shih paragrafin 33 më lart). Në veçanti, “refuzimi i hyrjes në kufi” 
ishte një vendim i rojeve kufitare për të kthyer të huajt që mbërrinin në vendkalimet 
kufitare pa dokumente dhe pa përmbushur kërkesat për pranim në Itali. Procedura e 
“shtyrjes së refuzimit të hyrjes”, e urdhëruar nga shefi i policisë (questore), aplikohej 
në rastet kur një i huaj kishte hyrë në vend në mënyrë të paligjshme dhe ishte lejuar të 
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qëndronte përkohësisht për të marrë asistencë. Së fundmi, “dëbimi” korrespondonte me 
një vendim men shkrim dhe të arsyetuar, ku autoritetet kompetente administrative ose 
gjyqësore urdhëronin largimin e një të huaji nga vendi; i huaj i cili nuk kishte pasur, ose 
nuk kishte më, leje qëndrimi në vend. Sistemi ligjor italian kishte asnjë dispozitë për 
dëbimin kolektiv dhe Neni 19 i Dekretit Legjislativ nr. 286 i vitit 1998 ndalonte kthimin 
e një të huaji në një shtet ku ai ose ajo mund t’i nënshtrohej persekutimit. Qeveria 
shpjegoi se në rastin në fjalë, ndaj kërkuesve ishin lëshuar urdhra për “refuzim hyrje 
dhe largim” dhe nuk i ishin nënshtruar një mase “expulsion” (dëbimi). Prandaj, sipas 
mendimit të Qeverisë, nuk kemi të bëjmë me një “dëbim kolektiv”.

227. Qeveria, gjithashtu theksoi se në rastin në fjalë, urdhrat për refuzimin e hyrjes ishin 
dokumente individuale të hartuara për secilin prej kërkuesve dhe të lëshuara pas një 
ekzaminimi të kujdesshëm të situatës përkatëse. Ata ishin bazuar në identifikimin 
e kërkuesve, siç konfirmohet nga Konsulli tunizian në Itali dhe largimi i tyre ishte 
vendosur në bazë të një laissez-passer lëshuar për secilin prej tyre individualisht. Sipas 
parashtresave të Qeverisë, takimet me Konsullin tunizian ishin zhvilluar individualisht 
dhe kishin qenë efektive, siç tregohet nga fakti se, pas marrjes së informacionit mbi 
moshën dhe shtetësinë emigrantëve, disa prej tyre, edhe pse të listuar nga autoritetet 
italiane, nuk ishin dëbuar.

228. Urdhrat përkatëse për refuzimin e hyrjes të përkthyera në gjuhën amtare të kërkuesve, u 
ishin njoftuar secilit prej tyre që kishin  refuzuar të nënshkruanin konfirmimin e marrjes 
së njoftimit. Në parashtresën e Qeverisë, këto urdhra kishin qenë shumë të ngjashme, 
sepse, megjithëse kishin pasur rastin ta bënin këtë, kërkuesit nuk kishin treguar interes 
për ndonjë pikë të caktuar të urdhrit. Këta faktorë, sipas këndvështrimit të Qeverisë, e 
dallonin rastin aktual nga ai Čonka (cituar më lart, §§ 61-63), lidhur me dëbimin e një 
grupi shtetasish sllovakë me origjinë rome.

229. Në përfundim, Qeveria theksoi se gjyqtari i hetimeve paraprake të Palermos, në 
vendimin e tij të 1 Qershorit 2012 (shih paragrafin 26 më lart), ka vendosur se masa 
e refuzimit të hyrjes ishte e ligjshme dhe se afati kohor për lëshimin e urdhrave duhej 
të interpretohej në dritën e rrethanave të veçanta të rastit. Kërkuesi i parë, i cili kishte 
hyrë ilegalisht në Itali më 17 Shtator 2011, ishte dëbuar më 29 Shtator 2011; dy të 
tjerët, të cilët kishin hyrë më 18 Shtator, ishin kthyer më 27 Shtator. Sipas mendimit të 
Qeverisë, këto periudha prej dymbëdhjetë dhe nëntë ditë nuk mund të konsideroheshin 
si të ekzagjeruara.

C. Ndërhyrja e palëve të treta

1. Koalicioni Française pour le droit d’asile
230. Ky koalicion i shoqatave i kërkoi Gjykatës të ruante klasifikimin e nocionit të “dëbimit 

kolektiv” edhe në raste kur emigrantët ishin identifikuar dhe u shpreh se në çështjen 
konkrete nuk kishte asnjë indikacion se situatat e tyre individuale kishin kaluar nën 
një ekzaminim të vërtetë dhe efektiv. Një ekzaminim i tillë kërkon patjetër praninë 
sistematike të një përkthyesi dhe një zyrtari të trajnuar për të shqyrtuar situatat e të 
huajve dhe azilkërkuesve, si dhe një model i qëndrueshëm i disa rrethanave mund të 
pasqyrojë qëllimin për të kryer një dëbim en masse. Koalicioni Française pour le droit 
d’asile mendonte se gjykimi i Dhomës, në mënyrë të drejtë, binte brenda logjikës së 
praktikës gjyqësore të Gjykatës (ajo i referohej në veçanti gjykimeve të Çonka, Hirsi 
Jamaa dhe të tjerët dhe Sharifi dhe të tjerët, përmendur më lart) dhe ishte në një linjë 
me praktikën përkatëse ndërkombëtare (ai përmendi, ndër të tjera, vendimin e Gjykatës 
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Ndër-Amerikane të të Drejtave të Njeriut të 28 Gushtit 2014 në çështjen Expelled 
Dominicans dhe Haitians v. Dominican Republic dhe Rekomandimin e Përgjithshëm 
nr. 30 të Komitetit të Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e Diskriminimit Racor). 
Ai kërkoi nga Gjykata që të tregojë vigjilencë të veçantë në rastet kur ka marrëveshje 
ri-pranimi, të cilat rrisin rrezikun e refuzimit zinxhir, nëpërmjet procedurave të 
përshpejtuara. Gjithashtu pohuan se mbrojtja që ofronte Neni 4 i Protokollit nr. 4 
siguronte pajtueshmërinë me detyrimin e non-refoulement. Mungesa e një kërkese 
të qartë për azil nuk e shkarkonte shtetin nga ky detyrim. Dëbimi i emigrantëve pa 
shqyrtuar tërësisht situatën e tyre individuale do të rriste ndjeshëm rrezikun e shkeljes 
së parimit të non-refoulement.
2. Qendra McGill

231. Sipas parashtresës së Qendrës McGill, Neni 4 i Protokollit nr. 4 duhet të interpretohet 
duke u imponuar Shteteve detyrën e drejtësisë procedurale ndaj çdo individi që i është 
dhënë një vendim dëbimi, dhe marrjen e  masave mbrojtëse që mund të ndryshojnë 
varësisht nga konteksti. Konteksti politik dhe shoqëror i vendimeve për dëbim, në 
veçanti, duhet të merret parasysh (ai përmendte, ndër të tjera, Gjeorgjinë k. Rusisë (I), 
përmendur më lart, § 171).

232. Qendra theksoi se dëbimet kolektive ishin gjithashtu të ndaluara sipas Nenit 22 § 9 
të Konventës Amerikane për të Drejtat e Njeriut dhe Nenit 12 § 5 të Kartës Afrikane 
për të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve, e cila shtonte nevojën për përcaktimin e një 
dimensionit të diskriminimit edhe mbi baza kombëtare, racore, etnike ose fetare. Ishte 
e vërtetë që, sipas Komitetit të ekspertëve përgjegjës për hartimin e protokollit, Neni 
4 duhej të ndalonte “dëbimet kolektive të të huajve të llojit që kishin ndodhur deri 
tashmë”, duke iu referuar ngjarjeve në Luftën e Dytë Botërore. Megjithatë, nëpërmjet 
interpretimit evolutiv të këtij Neni, Gjykata u largua nga konteksti në të cilin ai është 
hartuar dhe nuk kërkon më ekzistencën e diskriminimit me qëllim që të vërtetohet se 
dëbimi i një numri të caktuar i të huajve ishte me natyrë kolektive.

233. Nga jurisprudenca e Gjykatës mund të shihet se në rastet kur të huajt dëbohen në 
grup prezumohet se kemi të bëjmë me një dëbim “kolektiv” dhe më pas është shteti 
ai që duhet të provojë se secilit prej të huajve i është garantuar një procedurë e drejtë 
dhe individuale, përmes një shqyrtimi të arsyeshëm dhe objektiv të situatës së tij/saj 
të veçantë. Gjykata, megjithatë, nuk ka vendosur si detyrim për shtetet kryerjen e një 
“procesi të detyrueshëm vendimmarrës”. Një qasje e ngjashme ishte miratuar edhe nga 
Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut dhe nga Komisioni Ndër-
Amerikan për të Drejtat e Njeriut, i cili në raportin e vitit 1991 mbi “Situatën e haitianëve 
në Republikën Domenikane” zbuloi se kishte pasur një dëbim kolektiv të haitianëve nga 
ana e Qeverisë së Republikës Dominikane, sepse individëve të dëbuar nuk u është dhënë 
mundësia që të kërkonin gjatë një seance zyrtare të mos dëbohen. Sipas Komisionit, 
personat që u dëbuan kishin të drejtë të dëgjoheshin dhe të drejtën për të njohur dhe për 
të kundërshtuar bazat ligjore për dëbimin.
3. Qendra AIRE dhe ECRE

234. Duke u mbështetur në punën përgatitore në lidhje me Protokollin nr. 4, mbi draft-nenet e 
Komisionit Ndërkombëtar të Drejtësisë për dëbimin e të huajve dhe për interpretimin e 
Nenit 13 të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, këto dy shoqata 
argumentuan se Neni 4 i Protokollit nr. 4 ndalonte dëbimin “kolektiv” dhe mungesën e 
një shqyrtimi individual të çdo situate personale. Pajtueshmëria me këtë dispozitë do të 
zvogëlonte rrezikun e trajtimit diskriminues.

235. Sipas Qendrave AIRE dhe ECRE, fakti që një shtet parimisht mund të konsiderohet “vend 
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i sigurt” nuk sjell përfundimin se është vend i sigurt për kthimin e kujtdo. Një vlerësim 
individual duhej bërë përpara kthimit dhe fakti që kërkuesit nuk kishin pretenduar se 
kthimi i tyre në Tunizi mund t’i ekspozonte ndaj rrezikut të shkeljes së Neneve 2 ose 3 
të Konventës, ishte i parëndësishëm. Në mënyrë të ngjashme me qëllimin e zbatimit të 
Protokollit të OKB-së kundër Trafikimit të emigrantëve nga toka, deti dhe ajri, duhej 
të kryheshin procedura individuale me qëllim identifikimin e viktimave të trafikimit të 
qenieve njerëzore që dëshironin të bashkëpunonin me autoritetet. Për më tepër, e drejta e 
një emigranti për t’u dëgjuar dhe për të shprehur pikëpamjet e tij/saj para dhënies së një 
vendimi për dëbim ishte mbështetur nga GJDBE në vendimet e Khaled Boudjlida dhe 
Sophie Mukarubega (cituar më lart, shih paragrafët 42-45 më lart).

236. Qendrat AIRE dhe ECRE theksuan se Neni 19 § 1 i Kartës së të Drejtave Themelore të 
Bashkimit Evropian ndalonte dëbimet kolektive dhe argumentuan se në kohën materiale 
përkatëse,  Italia ishte e detyruar të vepronte në përputhje me Direktivën e Kthimit (shih 
paragrafin 41 më lart), dhe nuk kishte deklaruar shprehimisht se dëshironte të zbatonte 
Nenin 2 § 2 (a) të atij instrumenti. Shoqatat ndërhyrëse, gjithashtu theksuan se në një 
vendim të datës 21 Janar 2016, ZAT, IAJ, KAM, AAM, MAT, MAJ dhe LAM k. Sekretarit 
të Shtetit për Departamentin e Brendshëm, një gjykatë e Mbretërisë së Bashkuar i kishte 
konsideruar të pambrojtur fëmijët sirianë që ndodheshin në kampet e Calais të Francës; 
fëmijë që kishin të afërm në Mbretërinë e Bashkuar, dhe ishte shprehur se ata duhet 
menjëherë të transferoheshin në atë vend, sapo të dorëzonin kërkesat e tyre për azil në 
Francë.

D. Vlerësimi i Gjykatës

1. Parimet e vendosura në jurisprudencën e Gjykatës
237. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, dëbimi kolektiv duhet të kuptohet si “çdo masë që 

detyron të huaj, si një grup, të largohen nga një vend, përveç rasteve kur një masë e 
tillë merret në bazë të një shqyrtimi të arsyeshëm dhe objektiv të rastit të veçantë të 
çdo individi të huaj të grupit përkatës “(shih Gjeorgjia k. Rusisë (I), cituar më lart, § 
167, shih gjithashtu Andric, vendim i cituar më lart, Davydov k. Estonisë (vendim), nr. 
16387/03, 31 Maj 2005, Sultani, cituar më lart, § 81, dhe Ghulami k. Francës (dhjetor), 
nr. 45302/05, 7 Prill 2009). Kjo, megjithatë nuk do të thotë se kur kushti i fundit 
plotësohet, mënyra e ekzekutimit të urdhrave të dëbimit nuk luan rol të mëtejshëm në 
përcaktimin nëse janë përmbushur kërkesat e Nenit 4 të Protokollit nr. 4 (shih Çonka, 
cituar më lart, § 59, dhe Gjeorgjia k. Rusisë (I), përmendur më lart, § 167).

238. Qëllimi i Nenit 4 të Protokollit nr. 4 është të parandalojë Shtetet të dëbojnë një numër 
të caktuar të huajsh pa shqyrtuar rrethanat e tyre personale dhe pa i dhënë mundësinë 
që ata të paraqesin argumentet e tyre kundër masës së marrë nga autoriteti përkatës ( 
shih Hirsi Jamaa dhe të Tjerët, cituar më lart, § 177 dhe Sharifi dhe të tjerët, përmendur 
më lart, § 210; shih gjithashtu Andric, vendimi i cituar më lart). Për të përcaktuar nëse 
ekziston një shqyrtim individual, duhet të analizohen rrethanat e rastit dhe të verifikohet 
nëse vendimet e dëbimit kishin marrë parasysh situatën specifike të individëve në fjalë 
(shih Hirsi Jamaa dhe të tjerët, përmendur më lart , § 183). Gjithashtu, duhet të merren 
parasysh edhe rrethanat e veçanta të dëbimit dhe “konteksti i përgjithshëm në kohën 
materiale” (shih Gjeorgjia k. Rusisë (I), përmendur më lart, § 171).

239. Siç është shprehur më parë Gjykata, fakti që një numër i të huajve i nënshtrohen 
vendimeve të ngjashme nuk çon në vetvete në përfundimin se ekziston një dëbim 
kolektiv, me kusht që çdo personi të interesuar t’i jepet mundësia të bëjë kundërshtime 
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ndaj dëbimit të tij (shih, mes autoriteteve të tjera, MA k. Qipros, cituar më lart, §§ 246 
dhe 254, Sultani, cituar më lart, § 81, Hirsi Jamaa dhe të tjerët, cituar më lart, § 184, dhe 
Gjeorgjia k. Rusisë (I), cituar më lart, § 167).

240. Gjykata ka vendosur që nuk ka shkelje të Nenit 4 të Protokollit nr. 4, në rastet kur 
mungesa e një vendimi individual të dëbimit mund t’i atribuohet sjelljes së personit në 
fjalë (shih Hirsi Jamaa dhe të tjerët, cituar më lart, § 184 shih gjithashtu MA k. Qipro, 
cituar më lart, § 247, Berisha dhe Haljiti k. ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë 
(vendimi), nr. 18670/03, 16 Qershor 2005, dhe Dritsas k. Italisë (vendimi), nr. 2344/02, 
1 Shkurt 2011).

241. Pa vënë në diskutim as të drejtën e shteteve për të krijuar politikat e tyre të emigracionit 
(shih Gjeorgjia k. Rusisë (I), përmendur më lart, § 177), potencialisht në kontekstin 
e bashkëpunimit dypalësh, apo detyrimeve që rrjedhin nga anëtarësia në Bashkimi 
Evropian (shih Sharifi dhe të tjerët, përmendur më lart, § 224), Gjykata ka theksuar se 
problemet me menaxhimin e flukseve të emigrantëve ose me pranimin e azilkërkuesve 
nuk mund të justifikojnë praktika që nuk janë në përputhje me Konventën ose Protokollet 
e saj (shih Hirsi Jamaa dhe të tjerët, përmendur më lart, § 179). Gjykata, gjithashtu ka 
marrë parasysh “sfidat e reja” me të cilat ballafaqohen Shtetet Evropiane në drejtim të 
kontrollit të emigracionit si rezultat i krizës ekonomike, ndryshimet e fundit sociale dhe 
politike, të cilat kanë pasur një ndikim të veçantë në disa rajone të Afrikës dhe Lindjes 
së Mesme, pasi flukset e emigrantëve gjithnjë vijnë nga deti (shih MSS k. Belgjikës dhe 
Greqisë, cituar më lart, § 223, dhe Hirsi Jamaa dhe të tjerët, cituar më lart, §§ 122 dhe 
176).

242. Gjykata vëren se deri më sot ka gjetur shkelje të Nenit 4 të Protokollit nr. 4 në vetëm 
katër raste. Në të parin (Çonka, përmendur më lart, §§ 60 63) masat e paraburgimit 
dhe largimit ishin dhënë me qëllim zbatimi të një urdhri për largimin nga vendi, i cili 
i referohej kërkesës së personave për azil, ndërkohë që procedura e azilit ende nuk 
është përfunduar. Përveç kësaj, një numër i caktuar njerëzish u thirrën njëherësh në 
stacionin policor, në kushte që e bënin shumë të vështirë kontaktin me një avokat; dhe 
organet politike përgjegjëse kishin njoftuar se do të kishte operacione të tilla. Kërkuesi 
në rastin e dytë (Hirsi Jamaa dhe të Tjerët, cituar më lart, § 185) nuk i ishte nënshtruar 
asnjë kontrolli identiteti dhe autoritetet që i kishin kapur emigrantët në thellësi të mëdha 
në det, i kishin vendosur në anije ushtarake për t’i kthyer ata në bregdetin libian. Në 
çështjen Gjeorgjia k. Rusisë (I) (cituar më lart, §§ 170-78) gjetja e një shkeljeje ishte 
bazuar në një “procedurë rutinë dëbimesh”, e cila kishte ndjekur një model që përsëritej 
në të gjithë Rusinë, rezultat i një politike të koordinuar arrestimi, ndalimi dhe dëbimi i 
gjeorgjianëve, të cilët ishin arrestuar nën pretekstin e shqyrtimit të dokumenteve të tyre, 
dhe më pas u dërguan në stacionet e policisë, ku u mblodhën në grupe të mëdha dhe u 
dëbuan pasi gjykatat hynë në marrëveshje paraprake për të nxjerrë vendime pa asnjë 
përfaqësim ligjor për emigrantët apo shqyrtimin të rrethanave të veçanta të çdo rasti. 
Në Sharifi dhe të Tjerët (cituar më lart, §§ 214-25), Gjykata, duke marrë parasysh një 
sërë burimesh, gjeti se emigrantët e kapur në portet e Adriatikut ishin duke iu nënshtruar 
“kthimit automatik” në Greqi dhe ishin privuar për çdo mundësi efektive për të kërkuar 
azil.

2. Aplikimi i këtyre parimeve në çështjen konkrete
243. Gjykata, duhet së pari të shqyrtojë argumentin e Qeverisë (shih paragrafin 226 

më lart) se Neni 4 i Protokollit nr. 4 nuk është i zbatueshëm, pasi procedura ndaj së 
cilës u nënshtruan kërkuesit u klasifikua si “refuzim i hyrjes me largim” dhe jo si një 
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“dëbim” (deportation). Gjykata vëren se Komisioni Ndërkombëtar i Drejtësisë (ILC) 
e ka përkufizuar “dëbimin” si “një akt ose sjellje formale që i atribuohet një shteti, me 
anë të cilit një i huaj detyrohet të largohet nga territori i atij shteti” (shih Nenin 2 të 
projektligjeve mbi Dëbimin e të Huajve, përmendur në paragrafin 46 më lart). Në të 
njëjtën mënyrë, Gjykata më parë ka theksuar se “fjala ‘dëbim’ duhet të interpretohet ‘në 
kuptimin e përgjithshëm, që përdorim aktualisht (për të larguar nga një vend’)” (shih 
Hirsi Jamaa dhe të tjerët, 174).

244. Gjykata nuk sheh ndonjë arsye që në rastin në fjalë të arrijë në një përfundim tjetër. Ajo 
vëren se nuk ka dyshim që kërkuesit, të cilët ishin në territorin italian, u hoqën nga ai 
shtet dhe u kthyen në Tunizi kundër vullnetit të tyre, duke përbërë kështu një “dëbim” 
në kuptim të Nenit 4 të Protokollit nr. 4.

Mbetet të vërtetohet nëse ky dëbim ishte me natyrë “kolektive”.
245. Në lidhje me këtë, ILC, bazuar në jurisprudencën e Gjykatës, është shprehur se “dëbimi 

kolektiv nënkupton dëbimin e të huajve, si një grup” (shih Neni 9 § 1 të draft-neneve 
mbi Dëbimin e të Huajve dhe Komentarin mbi atë nen, përmendur në paragrafët 46 
dhe 47 më lart). Duke u kthyer në faktet e çështjes në fjalë, Gjykata vëren në fillim se 
kërkuesit nuk e kanë kundërshtuar faktin se ata janë identifikuar në dy raste: menjëherë 
pas mbërritjes së tyre në Shërbimin Civil të Italisë (QPPN e Contrada Imbriacola) (shih 
paragrafin 12 më lart), dhe nga konsulli italian përpara se të hipnin në aeroplanët për 
në Tunizi (shih paragrafin 18 më lart). Megjithatë, palët nuk janë dakord me kushtet e 
identifikimit të parë. Sipas Qeverisë, intervistat kishin qenë individuale, të kryera në 
prani të një përkthyesi ose ndërmjetësi kulturor, dhe më pas autoritetet kishin plotësuar 
një “fletë me informacione”, e cila përmbante të dhëna personale dhe çdo rrethanë 
specifike për çdo emigrant (shih paragrafi 224 më lart). Kërkuesit pohonin, ndryshe 
nga Qeveria, se autoritetet italiane kishin regjistruar vetëm identitetet dhe shenjat 
e gishtërinjve, pa marrë parasysh situatat e tyre personale dhe pa qenë prezent asnjë 
përkthyes ose këshilltar i pavarur ligjor (shih paragrafin 214 më lart). Së fundi, ata 
kontestuan edhe pretendimin e Qeverisë se ka pasur broshura informative individuale 
për secilin emigrant, duke u shprehur se nuk kishte asnjë provë për këtë (shih paragrafin 
222 më lart).

246. Gjykata vëren se Qeveria dha një shpjegim të besueshëm për pamundësinë e sjelljes së 
fletëve-informative të kërkuesve, duke u shprehur se këto dokumente ishin shkatërruar 
nga zjarri i rënë në QPPN e Contrada Imbriacola (shih paragrafin 14 më lart). Për më 
tepër, duhet të vërehet se kërkuesit nuk e kundërshtojnë parashtresën e Qeverisë se në 
QPPN kanë punuar nëntëdhjetë e nëntë “operatorë socialë”, tre punonjës socialë, tre 
psikologë dhe tetë përkthyes dhe ndërmjetësues kulturorë (shih paragrafin 152 më lart). 
Në këtë kontekst, Gjykata gjithashtu vë në dukje se, sipas raportit të Nën-komitetit Ad 
hoc të PEACE-së (shih paragrafin 49 më lart), nga muaji Shkurt 2011 dhe në vijim në 
Lampedusa kanë punuar përkthyes dhe ndërmjetës kulturorë (shih § 28 të atij raporti). 
Është e arsyeshme të supozohet se këta persona kishin lehtësuar komunikimin dhe 
mirëkuptimin e ndërsjellë midis emigrantëve dhe autoriteteve italiane.

247. Sidoqoftë, Gjykata është e mendimit se në kohën e identifikimit të parë, që sipas Qeverisë 
përbëhej nga kryerja e fotografive dhe marrja gjurmëve të gishtërinjve (shih paragrafin 
224 më lart), ose në çdo kohë tjetër gjatë mbylljes së tyre në QPPN dhe në bordin 
e anijeve, kërkuesit patën mundësi të njoftonin autoritetet për arsyet pse ata duhet të 
qëndronin në Itali apo pse nuk duhet të ktheheshin. Në këtë kontekst është e rëndësishme 
që, siç u tha nga Qeveria (shih paragrafin 225 më lart) dhe gjyqtari i hetimeve paraprake 
të Palermos (shih paragrafët 25 dhe 27 më lart) dhe nuk u kontestua nga kërkuesit, 
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shtatëdhjetë e dy emigrantë që qëndronin në QPPN e Lampedusa në kohën e zjarrit, 
shprehën dëshirën për të kërkuar azil, duke ndaluar kështu, kthimin e tyre dhe duke u 
transferuar në qendrat e tjera pritëse. Është e vërtetë që kërkuesit deklaruan se rrethanat 
e tyre individuale nuk binin në kuadër të mbrojtjes ndërkombëtare (shih paragrafin 222 
më lart). Megjithatë, në një procedurë dëbimi, mundësia e paraqitjes së kërkesës për azil 
është një mbrojtje e madhe dhe nuk ka asnjë arsye të supozohet se autoritetet italiane, të 
cilat iu bindën dëshirave të emigrantëve të tjerë që kërkonin të mbështeteshin në parimin 
e non-refoulement, do të kishin qëndruar indiferent ndaj paraqitjes së pengesave të tjera 
legjitime dhe ligjërisht të diskutueshme për dëbimin e emigrantëve.

248. Gjykata do të theksonte që Neni 4 i Protokollit nr. 4 nuk garanton të drejtën për një 
intervistë individuale, në të gjitha rrethanat; kërkesat e kësaj dispozite mund të plotësohen 
kur çdo i huaj ka mundësi reale dhe efektive për të paraqitur argumente kundër dëbimit të 
tij/saj, si dhe kur këto argumente shqyrtohen në mënyrë të përshtatshme nga autoritetet 
e Shtetit përgjegjës.

249. Në rastin në fjalë, kërkuesit, të cilët në mënyrë të arsyeshme mund të prisnin të 
ktheheshin në Tunizi, duke pasur parasysh kushtet e arritjes së tyre në bregdetin italian, 
qëndruan për nëntë deri në dymbëdhjetë ditë në Itali. Edhe duke supozuar që ata hasën 
vështirësi objektive në QPPN ose në anije (shih, në veçanti, §§ 49 dhe 50 të raportit 
të Nën-komitetit Ad hoc të PACE, përmendur në paragrafin 49 më lart), Gjykata është 
e mendimit se gjatë kësaj periudhe të shkurtër, kërkuesit kishin mundësi të tërhiqnin 
vëmendjen e autoriteteve kombëtare për çdo rrethanë që mund të ndikonte në statusin e 
tyre dhe që mund t’i jepte të drejtën për të qëndruar në Itali.

250. Gjykata më tej vëren se më 27 dhe 29 Shtator 2011, përpara se të hipin në aeroplanë 
për Tunizi, kërkuesit u pritën nga Konsulli tunizian, i cili regjistroi identitetin e tyre 
(shih paragrafin 18 më lart); kështu ata iu nënshtruan një identifikimi të dytë. Edhe 
pse u krye nga një përfaqësues i një shteti të tretë, ky kontroll i mëvonshëm mundësoi 
konfirmimin e shtetësisë së emigrantëve dhe u dha atyre një shans të fundit për të 
paraqitur parashtrimet kundër dëbimit të tyre. Qeveria, pretendimet e të cilës mbi këtë 
pikë nuk janë kundërshtuar nga kërkuesit, i ka mbështetur ata, duke theksuar se pas 
dhënies së detajeve lidhur me moshën ose shtetësinë e tyre gjatë takimeve me konsullin 
Tunizian, disa nga emigrantët e listuar nga autoritetet italiane nuk ishte dëbuar (shih 
paragrafin 227 më lart).

251. Dhoma me të drejtë vërejti se urdhrat për refuzimin e hyrjes ishin hartuar në kushte 
të ngjashme, vetëm për sa u përket të dhënave personale të çdo emigranti dhe se një 
numër i madh i emigrantëve tunizianë ishin dëbuar në kohën përkatëse. Megjithatë, 
sipas praktikës së përmendur në paragrafin 239 më lart, këto dy fakte nuk mund të jenë 
në vetvete vendimtare. Sipas mendimit të Gjykatës, natyra relativisht e thjeshtë dhe e 
standardizuar e urdhrave të refuzimit të hyrjes mund të shpjegohet me faktin se kërkuesit 
nuk kishin dokumente të vlefshme udhëtimi dhe nuk kishin pretenduar se kishin frikë 
nga keqtrajtimi në rast të kthimin e tyre, ose është vlerësuar se nuk ka pengesa të tjera 
ligjore për dëbimin e tyre. Prandaj nuk është e paarsyeshme që këto urdhra në vetvete 
të jenë justifikuar thjesht nga shtetësia e kërkuesve, duke vërejtur se ata kishin kaluar 
në mënyrë të paligjshme kufirin italian, si dhe nga mungesa e ndonjë prej situatave të 
parashikuara në Nenin 10 § 4 të Dekreti Legjislativ nr. 286 të vitit 1998 (azil politik, 
dhënia e statusit të refugjatit ose miratimi i masave të përkohshme të mbrojtjes për arsye 
humanitare, shih paragrafët 19 dhe 33 më lart).

252. Rrjedhimisht, në rrethanat e veçanta të rastit, dëbimi pothuajse i njëkohshëm i tre 
kërkuesve nuk çon në përfundimin se dëbimi i tyre ishte “kolektiv” brenda kuptimit të 
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Nenit 4 të Protokollit nr. 4 të Konventës. Ai, në fakt, mund të shpjegohet si rezultat i një 
serie urdhrash individuale të refuzimit të hyrjes. Këto konsiderata mjaftojnë që rastin 
në fjalë të dallohet nga rastet e Čonka, Hirsi Jamaa dhe të Tjerët, Gjeorgjia k. Rusisë 
(I) dhe Sharifi dhe të Tjerët (të gjitha të cituara dhe të përshkruara në paragrafin 242 më 
lart), të tilla që të përjashtojnë karakterizimin e dëbimit të kërkuesve si “kolektiv”.

253. Për më tepër, Gjykata do të vëzhgonte se përfaqësuesit e kërkuesve, si në vërejtjet e tyre 
me shkrim dhe në dëgjesën publike (shih paragrafin 222 më lart), nuk ishin në gjendje 
të tregonin bazën faktike apo juridike që sipas ligjit ndërkombëtar ose kombëtar, mund 
të kishte justifikuar praninë e klientëve të tyre në territorin italian dhe të përjashtonte 
dëbimin e tyre. Kjo vë në dyshim dobinë e një interviste individuale mbi çështjen 
konkrete.

254. Si përfundim, kërkuesit  iu nënshtruan identifikimit në dy raste, shtetësia e tyre u vërtetua 
dhe iu është ofruar një mundësi e vërtetë dhe efektive për të paraqitur argumentet e tyre 
kundër dëbimit.

Prandaj nuk ka pasur shkelje të Nenit 4 të Protokollit nr. 4.
255. Ky konstatim e bën të panevojshme që Gjykata të shqyrtojë çështjen nëse, siç e ka 

argumentuar Qeveria (shih paragrafin 223 më lart), marrëveshja e Prillit 2011 midis 
Italisë dhe Tunizisë, e cila nuk është bërë publike, mund të konsiderohet si një 
Marrëveshje “ri-pranimi” brenda kuptimit të Direktivës së Kthimit (shih paragrafin 41 
më lart), dhe nëse kjo mund të ketë implikime sipas Nenit 4 të Protokollit Nr. 4.

VII. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 13 TË KONVENTËS E MARRË SË 
BASHKU ME NENIN 3 DHE 5 TË KONVENTËS DHE NENIN 4 TË PROTOKOLLIT 
Nr. 4

256. Kërkuesit pretenduan se nuk kanë pasur në dispozicion një mjet efektiv juridik sipas 
ligjit italian, me anë të të cilin ata mund të ankoheshin sipas Neneve 3 dhe 5 të Konventës 
dhe Nenit 4 të Protokolli nr. 4.

Ata u mbështetën në Nenin 13 të Konventës, i cili parashikon:
“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.”

A. Vendimi i Dhomës

257. Dhoma filloi gjykimin duke vlerësuar se në masën që kërkuesit mbështeteshin në Nenin 
13 në lidhje me Nenin 5, pretendimi i tyre mbulohej nga gjetjet e Gjykatës sipas Nenit 
5 § 4 (shih paragrafin 161 të gjykimit të Dhomës).

258. Ajo gjeti shkelje të Nenit 13 të marrë së bashku me Nenin 3, duke u shprehur se 
Qeveria nuk kishte treguar ndonjë mjet juridik me anë të të cilit kërkuesit mund të 
ishin ankuar për kushtet e akomodimit të tyre në QPPN ose në anije. Për më tepër, një 
ankim ndaj refuzimit të hyrjes në Justice of the Peace do të kishte shërbyer thjesht për 
të kundërshtuar ligjshmërinë e largimit të tyre në Tunizi, por urdhrat ishin lëshuar vetëm 
në fund të periudhës së tyre të ndalimit (shih paragrafët 168-70 të gjykimit të Dhomës).

259. Përveç kësaj, Dhoma theksoi se në kontekstin e një ankimi kundër urdhrave të refuzimit 
të hyrjes, Justice of the Peace mund të vlerësonte ligjshmërinë e tyre në dritën e 
legjislacionit të brendshëm italian dhe atij kushtetues. Dhoma konkludoi se në këtë 
mënyrë, kërkuesit mund të ankoheshin se dëbimi i tyre ishte me natyrë “kolektive” 
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dhe asgjë nuk sugjeronte se një ankesë e tillë nuk do të ishte marrë në konsideratë 
nga gjyqtari. Megjithatë, urdhrat shprehimisht përcaktonin se paraqitja e një ankimi në 
Justice of the Peace nuk kishte efekt pezullues dhe kjo duket se ishte në kundërshtim 
me jurisprudencën e përcaktuar nga Dhoma e Madhe në gjykimin e saj në çështjen e De 
Souza Ribeiro k. Francës (GC), nr. 22689/07, § 82, GjEDNj 2012). Në bazë të kësaj, 
Dhoma gjeti një shkelje të Nenit 13 të marrë së bashku me Nenin 4 të Protokollit nr. 4 
(shih paragrafët 171-173 të gjykimit të Dhomës).

B. Parashtrimet e palëve

1. Kërkuesit
260. Kërkuesit pretenduan se nuk kishin pasur mundësi të paraqisnin tek autoritetet italiane 

një ankesë lidhur me kushtet degraduese në të cilat kishin qëndruar gjatë privimit të 
lirisë së tyre. Ata shtuan se urdhrat për refuzimin e hyrjes parashikonin mundësinë e 
një ankimi, brenda një periudhe prej gjashtëdhjetë ditësh, drejt Agrigento Justice of 
Peace. Megjithatë, një mjet i tillë nuk do të kishte pezulluar ekzekutimin e largimit. 
Kërkuesit argumentuan se ishte e qartë nga jurisprudenca e Gjykatës (ata i referoheshin 
veçanërisht Hirsi Jamaa dhe të tjerët, cituar më lart, § 206) se natyra pezulluese e një 
mjeti juridik përfshihej në kushtet për efektivitetin e saj. Kjo ishte thjesht një pasojë 
logjike e parimit hermeneutic, sipas të cilit, në mënyrë që dispozitat e Konventës të 
ishin efektive, duhej të interpretoheshin në një mënyrë të tillë që garantonte të drejta që 
ishin praktike dhe efektive dhe jo teorike dhe iluzore. Sipas pikëpamjes së kërkuesve, 
vlerësimi i ligjshmërisë së dëbimit duhet të bëhet përpara se masa të zbatohet.

261. Kërkuesit pretenduan se cenimi që ata kishin pësuar ishte edhe më serioz se ai që Gjykata 
kishte konstatuar në rastin Čonka (cituar më lart), në një situatë ku në legjislacionin e 
brendshëm ishte përcaktuar në mënyrë abstrakte se mund të urdhërohej një pezullim i 
ekzekutimit të masës. Sidoqoftë, në rastin aktual, urdhrat për refuzimin e hyrjes kishin 
treguar qartë se ankesat kundër tyre nuk mund të kishin asnjë efekt pezullues.

262. Përveç kësaj, kërkuesit mohonin se kishin marrë kopjet e urdhrave, siç u dëshmua, 
sipas mendimit të tyre, nga fakti se nënshkrimet e tyre nuk u paraqitën në regjistrimet 
e njoftimit. As nuk u ishte dhënë asistencë ligjore, sepse avokatët nuk kishin akses në 
pajisjet e objektit dhe nuk mund të kontaktoheshin me telefon nga brenda objekteve të 
tilla.

263. Në lidhje me vendimet e Agrigento Justice of Peace që anulojnë dy urdhra për refuzimin 
e hyrjes (shih paragrafin 31 më lart), kërkuesit vërejtën se ishin marrë në pyetje dy 
emigrantë të cilët ende nuk ishin larguar dhe të cilët, në pajtim me Nenin 14 të Dekretit 
Legjislativ nr. 268 të vitit 1998, ishin vendosur në një QPPN. Emigrantët në fjalë, 
shpjeguan ata, kishin kundërshtuar ligjshmërinë e masës së refuzimit të hyrjes; dhe 
ata kishin qenë në gjendje ta bënin këtë, sepse ishin ende në tokën italiane. Kërkuesit 
theksuan se, ndryshe nga këta emigrantë, ata vetë mund të kishin kundërshtuar urdhrat 
e refuzimit të hyrjes, si bazë ligjore për largimin e tyre, vetëm pas kthimit të tyre në 
Tunizi.
2. Qeveria

264. Qeveria argumentoi se kërkuesit kishin të drejtë të ankoheshin në Agrigento Justice of 
Peace kundër urdhrave të refuzimit të hyrjes (shih paragrafin 126 më lart).

C. Ndërhyrja e palëve të treta

265. Qendrat AIRE dhe ECRE argumentuan se, edhe në mungesë të një indikacioni për këtë 
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qëllim, Direktiva e Kthimit (shih paragrafin 41 më lart) dhe Kodi i Kufijve të Shengenit, 
lexohen në dritën e Konventës dhe Kartës së BE-së për drejtat themelore të njeriut, dhe 
duhet të interpretohen duke nënkuptuar se në rast dëbimi kolektiv, mjetet juridike të 
ankimimit kundër dëbimit, duhet të kenë automatikisht efekt pezullues.

D. Vlerësimi i Gjykatës

266. Gjykata filloi gjykimin duke vlerësuar, sikurse bëri Dhoma, se sipas praktikës së saj të 
konsoliduar, Neni 5 § 4 i Konventës ofron një lex specialis në lidhje me kërkesat më të 
përgjithshme të Nenit 13 (shih Nikolova k. Bullgarisë, nr. 31195/96, § 69, GjEDNj 1999-
II, dhe Ruiz Rivera k. Zvicrës, nr. 8300/06, § 47, 18 Shkurt 2014). Në rastin konkret, 
faktet që konstitutojnë ankesën sipas Nenit 13 të Konventës në lidhje me Nenin 5 janë 
identike me ato që tashmë shqyrtohen sipas Nenit 5 § 4 dhe rrjedhimisht mbulohen 
nga gjetjet e Gjykatës sipas kësaj të fundit (shih De Jong, Baljet dhe Van den Brink k. 
Hollandës, 22 Maj 1984, § 60, Seria A 77, dhe Chahal, cituar më lart, §§ 126 dhe 146).

267. Mbetet të shqyrtohet nëse ka pasur shkelje të Nenit 13 të marrë së bashku me Nenin 3 të 
Konventës dhe Nenin 4 të Protokollit nr. 4.
1. Parimet e vendosura në jurisprudencën e Gjykatës

268. Neni 13 i Konventës garanton disponueshmërinë në nivel kombëtar të një mjeti juridik 
për të zbatuar thelbin e të drejtave dhe lirive të Konventës, në çfarëdo mënyre që ato 
mund të garantohen. Qëllimi i kësaj dispozite është që të kërkojë sigurimin e një mjeti 
të brendshëm për të trajtuar thelbin e një “ankese të diskutueshme” sipas Konventës dhe 
për të dhënë shpërblimin e duhur. Shtrirja e detyrimeve të shteteve kontraktuese sipas 
Nenit 13 ndryshon varësisht nga natyra e ankesës së kërkuesit. Megjithatë, mjeti juridik 
i parashikuar nga Neni 13 duhet të jetë “efektiv” në praktikë dhe në ligj. “Efektiviteti” 
i një “mjeti juridik” brenda kuptimit të Nenit 13 nuk varet nga siguria e një rezultati 
të favorshëm për kërkuesin. As “autoriteti” i përmendur në atë dispozitë nuk duhet 
domosdoshmërish të jetë autoritet gjyqësor; por nëse nuk është i tillë, kompetencat e tij 
dhe garancitë që ai ofron janë të rëndësishme për të përcaktuar nëse mjeti juridik është 
efektiv. Gjithashtu, edhe nëse një mjet i vetëm nuk plotëson tërësisht kërkesat e Nenit 
13, mund të veprojë bashkësia e mjeteve juridike të parashikuara nga legjislacioni i 
brendshëm (shih, midis shumë autoriteteve të tjera, Kudla, përmendur më lart, § 157, 
dhe Hirsi Jamaa dhe të tjerët, përmendur më lart, § 197).
2. Zbatimi i këtyre parimeve në çështjen konkrete

269. Gjykata, fillimisht thekson se ajo i deklaroi të pranueshme ankesat e kërkuesve lidhur 
me aspektet substanciale të Nenit 3 të Konventës dhe Nenit 4 të Protokollit nr. 4. Edhe 
pse, për arsyet e paraqitura më lart, ajo nuk gjeti shkelje të këto dy dispozita, vlerëson 
se ankesat e ngritura nga kërkuesit nuk ishin haptazi të pabazuara dhe ngrinin pyetje 
serioze mbi faktet dhe ligjin që kërkonte shqyrtimin e çështjes. Prandaj, ankesat në fjalë 
ishin “të diskutueshme” për qëllimet e Nenit 13 të Konventës (shih, mutatis mutandis, 
Hirsi Jamaa dhe të tjerët, përmendur më lart, § 201).
(a) Shkelja e pretenduar e Nenit 13 të Konventës e marrë së bashku me Nenin 3

270. Ashtu si Dhoma, Gjykata vëren se Qeveria nuk ka paraqitur ndonjë mjet juridik me anë 
të të cilit kërkuesit mund të ankoheshin për kushtet në të cilat ata ishin mbajtur në QPPN 
e Contrada Imbriacola ose në anijet Vincent dhe Audace. Paraqitja e një ankimimi 
kundër urdhrave të refuzimit të hyrjes në Justice of Peace do të shërbente vetëm për 
të kundërshtuar ligjshmërinë e dëbimit të tyre. Për më tepër, këto urdhra janë lëshuar 
vetëm në përfundim të periudhës së tyre të izolimit.
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271. Nga kjo rrjedh se ka pasur shkelje të Nenit 13 të marrë së bashku me Nenin 3 të 
Konventës.
(b) Shkelja e pretenduar e Nenit 13 të Konventës e marrë së bashku me Nenin 4 të 

Protokollit Nr. 4
272. Për aq sa kërkuesit u ankuan lidhur me mungesën e një mjeti efektiv me anë të të 

cilit mund të kundërshtonin dëbimin e tyre nga pikëpamja e natyrës së tij kolektive, 
Gjykata vëren se urdhrat për refuzimin e hyrjes përcaktoni shprehimisht se individët në 
fjalë mund të paraqisnin ankesë kundër tyre në Agrigento Justice of Peace, brenda një 
periudhe prej gjashtëdhjetë ditësh (shih paragrafin 19 më lart). Nuk ka prova përpara 
Gjykatës për të hedhur dyshime mbi efektivitetin në parim të këtij mjeti. Për më tepër, 
Qeveria parashtroi dy vendime të Agrigento Justice of Peace që tregojnë se bazuar në një 
apel nga dy emigrantë, gjyqtari shqyrtoi procedurën e ndjekur për lëshimin e urdhrave 
të refuzimit të hyrjes në fjalë dhe vlerësoi ligjshmërinë e saj në dritën e legjislacionit 
dhe Kushtetutës së brendshme. Justice of Peace vendosi, në veçanti, që urdhrat të 
shpalleshin të pavlefshëm për shkak se kishte kaluar një kohë e gjatë nga momenti i 
identifikimit të secilit emigrant si i parregullt deri në miratimin e urdhrit (shih paragrafët 
30-31 më lart). Ashtu si Dhoma, Gjykata nuk sheh asnjë arsye për të dyshuar se në rast 
të një ankese kundër një urdhri për refuzimi hyrje, Justice of Peace do të shqyrtonte çdo 
ankesë lidhur me dështimin për të marrë parasysh situatën personale të secilit emigrant, 
si dhe duke u bazuar, në thelb, në natyrën kolektive të dëbimit.

273. Gjykata, gjithashtu vëren se mund të shihet nga të dhënat e njoftimit që janë bashkëlidhur 
në urdhrat e refuzimit të hyrjes që të adresuarit refuzuan të “nënshkruajnë ose të marrin 
një kopje” të këtyre dokumenteve (shih paragrafin 20 më lart). Kërkuesit nuk paraqitën 
ndonjë provë që do të shkaktonte dyshime në vërtetësinë e këtij shënimi. Prandaj, ata 
nuk mund të fajësojnë autoritetet për mungesë mirëkuptimi lidhur me përmbajtjen e 
urdhrave, ose për çdo vështirësi që mund të ketë shkaktuar mungesa e informacionit për 
paraqitjen e një apelimi me Agrigento Justice of Peace.

274. Edhe pse ekzistonte një mjet juridik në dispozicion, ai “në asnjë rast” nuk mund të 
pezullonte zbatimin e urdhrave të refuzimit të hyrjes (shih paragrafin 19 më lart). Prandaj, 
Gjykata duhet të përcaktojë nëse mungesa e efektit pezullues në vetvete përbënte një 
shkelje të Nenit 13 të Konventës së marrë së bashku me Nenin 4 të Protokollit nr. 4.

275. Dhoma iu përgjigj kësaj pyetje në mënyrë pozitive, duke e bazuar konstatimin e vet mbi 
paragrafin 82 të gjykimit në De Souza Ribeiro (cituar më lart), ku përcaktohet:

“Kur një ankesë ka të bëjë me pohimet se dëbimi i personit do ta ekspozonte 
atë ndaj një rreziku real të vuajtjes së një trajtimi në kundërshtim me Nenin 3 të 
Konventës, duke marrë parasysh rëndësinë që Gjykata i jep kësaj dispozite dhe duke 
pasur parasysh natyrën e pakthyeshme të dëmit që mund të ndodhë nëse rreziku i 
torturës ose keqtrajtimit pretendohet të materializohet, efektiviteti i mjetit juridik për 
qëllimet e Nenit 13 kërkon detyrimisht që ankesa t’i nënshtrohet shqyrtimit të afërt nga 
një autoritet kombëtar (shih Shamayev dhe të tjerët kundër Gjeorgjisë dhe Rusisë, nr. 
36378/02, § 448, GjEDNj 2005-III), shqyrtimi të pavarur dhe rigoroz të një pretendimi 
se ekzistojnë baza substanciale për frikën e një rreziku real të trajtimit në kundërshtim 
me Nenin 3 (shih Jabari, cituar më lart, § 50), dhe shpejtësi të arsyeshme (shih Batı dhe 
të tjerët kundër Turqisë, nr. 33097/96 dhe 57834/00, § 136, GjEDNj 2004-IV). Në një 
rast të tillë, efektiviteti, gjithashtu kërkon që personi në fjalë të ketë akses në një mjet 
i cili automatikisht pezullon dëbimin (shih Gebremedhin [Gaberamadhien], cituar më 
lart, § 66, dhe Hirsi Jamaa dhe të tjerët k. Italisë [GC], nr. 27765/09, § 200, GjEDNj 
2012). Të njëjtat parime zbatohen kur dëbimi e ekspozon kërkuesin ndaj një rreziku real 
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të shkeljes së së drejtës së tij për jetën, të mbrojtur nga Neni 2 i Konventës. Së fundi, 
kërkesa që një mjet juridik duhet të ketë efekt pezullues automatik është konfirmuar 
edhe për ankesat sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 4 (shih Çonka, cituar më lart, §§ 81-83, 
dhe Hirsi Jamaa dhe të tjerët, përmendur më lart, § 206).”

276. Gjykata vëren se, edhe pse fjalia e fundit e paragrafit 82 të përmendur më lart me 
siguri duket se përcakton nevojën për “një mjet juridik me efekt pezullues automatik 
... për ankesat sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 4”, nuk mund të interpretohet e izoluar. 
Përkundrazi, ajo duhet të kuptohet në dritën e paragrafit në tërësi, i cili përcakton për 
shtetet një detyrim që të parashikojnë një mjet të tillë, kur personi në fjalë pretendon se 
zbatimi i dëbimit do ta ekspozonte atë ndaj një rreziku real të keqtrajtimit në kundërshtim 
me Nenin 3 të Konventës ose shkelje të së drejtës së tij/saj të jetës sipas Nenit 2; kjo 
për shkak të natyrës së pakthyeshme të dëmit që mund të ndodhë nëse rreziku i torturës 
ose keqtrajtimit materializohet. Duhet gjithashtu të theksohet se pasazhet e fundit në 
paragrafin 82 të gjykimit të De Souza Ribeiro janë vërtetuar me citimin e gjykimeve të 
Çonka (cituar më lart, §§ 81-83) dhe Hirsi Jamaa dhe të tjerët (cituar më lart, § 206). 
Megjithatë, këto dy raste kanë të bëjnë me situata në të cilat kërkuesit dëshironin të 
paralajmëronin autoritetet kombëtare për rrezikun që ata në vendet e destinacionit mund 
t’i nënshtroheshin një trajtimi në shkelje të Nenit 3 të Konventës, dhe nuk ngritën asnjë 
pretendim se largimi i tyre nga shteti pritës ishte me natyrë kolektive.

277. Gjykata konsideron se kur, si në rastin konkret, një kërkues nuk pretendon se ai ose 
ajo përballet me shkelje të Neneve 2 ose 3 të Konventës në vendin e destinacionit, 
largimi nga territori i shtetit të paditur nuk do ta ekspozojnë atë në dëmtime me natyrë 
potencialisht të pakthyeshme.

278. Rreziku i një dëmi të tillë nuk merret në konsideratë në rastet kur, për shembull, 
argumentohet se dëbimi do të shkelte të drejtën e personit për respektimin e jetës së 
tij private dhe familjare. Kjo situatë është parashikuar në paragrafin 83 të gjykimit De 
Souza Ribeiro, i cili duhet të lexohet në lidhje me paragrafin e mësipërm, dhe parashikon:

“Për dallim, kur dëbimet kundërshtohen në bazë të cenimeve të supozuara në jetën private dhe 
familjare, nuk është e domosdoshme që në mënyrë që një mjet ankimi të konsiderohet 
efektiv, të ketë efekt pezullues automatik. Megjithatë, në çështjet e emigracionit, kur 
ka një pretendim të argumentueshëm se dëbimi kërcënon të ndërhyjë në të drejtën e 
të huajit për respektimin e jetës së tij private dhe familjare, Neni 13 i Konventës në 
lidhje me Nenin 8 kërkon që shtetet të vënë në dispozicion të individit në fjalë mundësi 
efektive për të kundërshtuar dëbimin ose refuzimin e qëndrimit, si dhe të garantojnë 
shqyrtimin e çështjeve përkatëse duke u respektuar masat procedurale dhe tërësi, nga një 
organ i përshtatshëm vendas, i cili ofron garanci adekuate për pavarësi dhe paanësi (shih 
M. dhe të tjerët k. Bullgarisë, nr. 41416/08, §§ 122-32, 26 Korrik 2011, dhe, mutatis 
mutandis, Al-Nashif k. Bullgarisë, nr. 50963/99, § 133, 20 Qershor 2002).”

279. Sipas pikëpamjes së Gjykatës, konsiderata të ngjashme zbatohen edhe kur një kërkues 
pretendon se procedura e dëbimit ishte me natyrë “kolektive”, pa pretenduar në të njëjtën 
kohë se ai ishte i ekspozuar ndaj një rreziku të dëmtimit të pakthyeshëm në formën e një 
shkeljeje të Neneve 2 ose 3 të Konventës. Rrjedhimisht, në raste të tilla, Konventa nuk 
vendos një detyrim absolut ndaj një shteti për të garantuar një mjet juridik automatikisht 
pezullues, por thjesht kërkon që personi në fjalë të ketë një mundësi efektive për të 
kundërshtuar vendimin e dëbimit, duke iu siguruar një shqyrtim i përshtatshëm ndaj 
ankesave të tij, nga një organ i brendshëm i pavarur dhe i paanshëm. Gjykata konstaton 
se Agrigento Justice of Peace i plotësonte këto kërkesa.

280. Gjykata, gjithashtu thekson se fakti që mjeti juridik në dispozicion të kërkuesit nuk 
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kishte efekt pezullues, nuk ishte një konsideratë vendimtare për përfundimin e arritur 
në rastin e De Souza Ribeiro se kishte pasur shkelje të Nenit 13 të Konventës. Ky 
përfundim bazohej në faktin se pretendimi “i diskutueshëm” i kërkuesit, se dëbimi i tij 
ishte në kundërshtim me Nenin 8 të Konventës, ishte trajtuar në kohën e duhur, në fakt 
shumë shpejt (kërkuesi kishte apeluar në Gjykatën Administrative më 26 Janar 2007 
në orën 03.11 dhe ishte deportuar në Brazil në të njëjtën ditë rreth orës 16.00 - shih De 
Souza Ribeiro, cituar më lart, §§ 84-100, dhe në veçanti §§ 93-94 dhe 96).

281. Nga kjo rrjedh se mungesa e efektit pezullues të një vendimi dëbimi nuk përbën në 
vetvete një shkelje të Nenit 13 të Konventës, ku, si në rastin konkret, kërkuesit nuk 
pretendojnë se ekziston një rrezik real për shkelje të të drejtave të garantuara nga Nenet 
2 ose 3 në vendin e destinacionit.

Prandaj, nuk ka pasur shkelje të Nenit 13 të Konventës së bashku me Nenin 4 të 
Protokollit Nr. 4.

VIII. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

282. Neni 41 i Konventës parashikon:
“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.”

A. Dëmi

283. Kërkuesit kërkuan 65,000 euro (EUR) secili në lidhje me dëmin jo-material që 
pretendonin se kishin pësuar. Ata argumentuan se kjo shumë justifikohej nga rëndësia 
e shkeljeve ndaj të cilave ata ishin viktima. Ata kërkuan që kjo shumë të paguhej në 
llogaritë e tyre bankare tuniziane.

284. Qeveria u shpreh se pretendimet e kërkuesve për shpërblim të drejtë ishin “të 
papranueshme”.

285. Duke pasur parasysh rrethanat e veçanta të çështjes dhe konkluzionet lidhur me ankesat 
e ndryshme të kërkuesve, Gjykata konstaton se secilit kërkues duhet t’i jepet 2,500 euro 
për dëmin jo-material, duke llogaritur një total prej 7,500 euro për të tre kërkuesit.

B. Kostot dhe shpenzimet

286. Kërkuesit, gjithashtu kërkuan 25,236.89 euro për kostot dhe shpenzimet që ata kishin 
kryer përpara Gjykatës. Kjo shumë përfshinte: shpenzimet e udhëtimit të përfaqësuesve 
të tyre për një vizitë në Tunis (EUR 432,48); shpenzimet e udhëtimit të përfaqësuesve të 
tyre për pjesëmarrje në seancën e Dhomës së Madhe (700 euro); përkthimi i vërejtjeve 
përpara Dhomës (912,03 euro) dhe përpara Dhomës së Madhe (1,192,38 euro); 
konsultimi i një avokati të specializuar në të drejtën ndërkombëtare për të drejtat e 
njeriut (3,000 euro) dhe një avokati të specializuar në ligjin e emigracionit (3,000 euro); 
si dhe tarifat e përfaqësuesve të tyre në procedurat përpara Gjykatës (gjithsej 16,000 
euro). Përfaqësuesit e kërkuesve deklaruan se ata i kishin kryer këto shpenzime dhe 
kërkuan që shuma e dhënë të paguhej direkt në llogaritë përkatëse bankare.

287. Qeveria nuk paraqiti asnjë vërejtje për këtë pikë.
288. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një kërkues ka të drejtën e rimbursimit të kostove dhe 



1336

shpenzimeve vetëm për aq sa është treguar se këto kanë qenë reale dhe domosdoshme 
për t’u kryer dhe janë të arsyeshme në sasi. Në rastin në fjalë, duke pasur parasysh 
dokumentacionin në administrim dhe praktikën e saj gjyqësore, Gjykata e konsideron të 
tepërt shumën totale të kërkuar për kostot dhe shpenzimet e bëra në procedurat përpara 
saj (25,236.89 EUR). Ajo vendos të japë 15,000 euro për kërkuesit bashkërisht. Kjo 
shumë duhet të paguhet direkt në llogaritë bankare të përfaqësuesve të kërkuesve (shih, 
mutatis mutandis, Oleksandr Volkov k. Ukrainës, nr. 21722/11, § 219, GjEDNj 2013).

C. Interesi i munguar

289. Gjykata vlerëson të përshtatshme që norma e interesit të munguar duhet të bazohet 
në normën marxhinale të huadhënies të Bankës Qendrore Evropiane, në të cilën duhet 
shtuar edhe tre pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA

1.  Deklaron unanimisht se Qeveria nuk mund të ngrejë pretendimin se mjetet e brendshme 
juridike nuk janë shteruar;

2.  Rrëzon unanimisht  kundërshtimin paraprak të Qeverisë se Neni 5 është i pazbatueshëm 
në rastin në fjalë;

3.  Deklaron unanimisht se ka pasur shkelje të Nenit 5 § 1 të Konventës;
4.  Deklaron unanimisht se ka pasur shkelje të Nenit 5 § 2 të Konventës;
5.  Deklaron unanimisht se ka pasur shkelje të Nenit 5 § 4 të Konventës;
6.  Deklaron unanimisht se nuk ka pasur shkelje të Nenit 3 të Konventës për shkak të 

kushteve në të cilat kërkuesit janë mbajtur në QPPN e Contrada Imbriacola;
7.  Deklaron unanimisht se nuk ka pasur shkelje të Nenit 3 të Konventës për shkak të 

kushteve në të cilat kërkuesit janë mbajtur në anijet Vincent dhe Audace;
8.  Vendos, me gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër se nuk ka pasur shkelje të Nenit 

4 të Protokollit nr. 4 të Konventës;
9.  Deklaron unanimisht se ka pasur shkelje të Nenit 13 të Konventës së bashku me Nenin 

3 të Konventës;
10. Vendos, me gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër se nuk ka pasur shkelje të Nenit 

13 të Konventës së bashku me Nenin 4 të Protokollit nr. 4;
11. Vendos me pesëmbëdhjetë vota pro dhe dy kundër se shteti përgjegjës duhet t’i paguajë 

secilit kërkues, brenda tre muajve, 2,500 euro (dy mijë e pesëqind euro), plus çdo taksë 
që mund të jetë e aplikueshme, në lidhje me dëmin jo-monetar;

12. Deklaron unanimisht,
(a)  se shteti i paditur duhet t’i paguajë kërkuesve së bashku, brenda tre muajve, 15,000 

euro (pesëmbëdhjetë mijë euro), plus çdo taksë që mund të jetë e aplikueshme për 
ta, në lidhje me kostot dhe shpenzimet, dhe duhet të paguhen në llogaritë bankare 
të përfaqësuesve të tyre;

(b)  që nga skadimi i tre muajve të mësipërm deri në shlyerjen e plotë të detyrimit, 
mbi këtë shumë do të paguhet interes i thjeshtë, ndërsa mbi shumën e akorduar në 
paragrafin 11, gjatë periudhës së vonesës do të paguhet një normë e barabartë me 
normën e marxhinale të kreditimit në Bankën Qendrore Evropiane, plus tre pikë 
përqindjeje;

13. Rrëzon unanimisht pjesën e mbetur të kërkesës së ankuesve lidhur me shpërblimin e 
drejtë.
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Hartuar në gjuhën angleze dhe frënge, dhe vendosur në një seancë dëgjimore në 
Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 15 Dhjetor 2016.

Johan Callewaert                                                                        Luis López Guerra
Zëvendës Sekretar                                                                             Kryetar

Në pajtim me Nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullin 74 § 2 të Rregullores së Gjykatës, 
mendimet e mëposhtme i janë bashkëlidhur këtij vendimi:

(a)  mendimi paralel i gjyqtarit Raimondi;
(b)  mendimi pjesërisht mospajtues të gjyqtarit Dedov;
(c)  mendimi pjesërisht mospajtues i gjyqtarit Serghides.

L.L.G.
J.C.

MENDIM PARALEL I GJYQTARIT RAIMONDI
(Përkthim)

1. Pajtohem plotësisht me këtë gjykim të Dhomës së Madhe, ndërsa ajo konfirmon 
gjykimin e Dhomës në një numër aspektesh, duke konstatuar shkelje të Nenit 5 §§ 1, 
2 dhe 4 të Konventës, shkelje të Nenit 13 të marrë së bashku me Nenin 3 të Konventës 
dhe jo shkelje të Nenit 3 të Konventës lidhur me kushtet në të cilat kërkuesit u mbajtën 
në anijet Vincent dhe Audace, por ka gjetje të tjera të Dhomës së Madhe me të cilat nuk 
jam dakord.

2. Ky kundërshtim ka të bëjë me konkluzionin se nuk ka pasur shkelje të Nenit 3 të 
Konventës lidhur me kushtet në të cilat kërkuesit  u mbajtën në QPPN e Contrada 
Imbriacola; se nuk ka shkelje të Nenit 4 të Protokollit nr. 4 të Konventës dhe se nuk ka 
shkelje të Nenit 13 të Konventës së bashku me Nenin 4 të Protokollit nr. 4. Në këto tri 
pika, shumica e Dhomës, përfshirë edhe mua, kishte gjetur shkelje.

3.  Pas shqyrtimit të çështjes nga Dhoma e Madhe, tani jam i bindur se për këto tri pika, 
Dhoma e Madhe me të drejtë nuk ka gjetur asnjë shkeljeje. Prandaj propozoj që në këtë 
mendim të parashtroj disa vërejtje të shkurtra për këto tri aspekte.

I. Nuk ka pasur shkelje të Nenit 3 të Konventës lidhur me kushtet në të cilat kërkuesit 
janë mbajtur në QPPN e Contrada Imbriacola 

4. Për sa i përket kushteve në të cilat kërkuesit u mbajtën në QPPN e Contrada Imbriacola, 
Dhoma fillimisht theksoi se për shkak të ngjarjeve të “Pranverës Arabe”, ishulli i 
Lampedusës përballoi një situatë të jashtëzakonshme në vitin 2011, të karakterizuar 
nga ardhje masive të emigrantëve dhe krizë humanitare, duke vendosur kështu 
shumë detyrime ndaj autoriteteve italiane, dhe duke krijuar vështirësi organizative 
dhe logjistike (shih paragrafët 124-27 të aktgjykimit të Dhomës). Megjithatë, sipas 
mendimit të Dhomës, këta faktorë nuk mund ta shkarkojnë shtetin e paditur nga detyrimi 
për të garantuar që kushtet e ndalimit të kërkuesve të ishin në përputhje me parimin e 
respektimit të dinjitetit të tyre njerëzor, duke pasur parasysh ndalimet absolute të Nenit 
3 të Konventës (shih paragrafin 128 të gjykimit të Dhomës). Dhoma, më pas, u shpreh 
se raportet e Komisionit të Posaçëm të Senatit Italian, të Amnesty International dhe të 
Nën-komitetit Ad Hoc të PACE vërtetuan pretendimet e kërkuesve për mbipopullimin 
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dhe mungesën e përgjithshme të higjienës në QPPN, prandaj u gjet shkelje e Nenit 3 të 
Konventës, pavarësisht periudhës së shkurtër(dy ose tri ditë) të qëndrimit të kërkuesve 
në qendër (shih paragrafët 130-36 të gjykimit të Dhomës).

5.  Duke e rishikuar situatën në dritën e diskutimeve të Dhomës së Madhe, tani besoj se 
është e vërtetë që, duke pasur parasysh natyrën e jashtëzakonshme të situatës dhe faktorë 
të tjerë, si mosha e re dhe shëndeti i mirë i kërkuesve, periudha e shkurtër në të cilën ata 
u ekspozuan ndaj kushteve të vështira të jetesës në QPPN e Contrada Imbriacola, duhet 
të miratohet vendimi i dhënë nga shumica. Kjo është në përputhje edhe me zgjidhjen e 
Gjykatës në rastin e Aarabi k. Greqisë (nr. 39766/09, §§ 42-51, 2 Prill 2015), lidhur me 
ndalimin e një emigranti të ri libanez, në pritje të largimit, gjatë të cilit ai ishte mbajtur 
për një periudhë shumë të shkurtër (11-13 Korrik 2009) në mjediset e rojës bregdetare 
në ishullin e Kios dhe në objekte të tjera (duke përfshirë trembëdhjetë ditë në qendrën e 
paraburgimit Mersinidi, kushte të cilat nuk ishin kritikuar në raportet ndërkombëtare në 
lidhje me periudhën përkatëse dhe as në një raport për një periudhë të mëvonshme nuk 
kishte përmendur asnjëherë ndonjë problem lidhur me higjienën).

6. Gjykimi i tanishëm evidenton në mënyrë të qartë gjendjen e vështirësisë ekstreme me 
të cilën u përballën autoritetet italiane në kohën përkatëse, për shkak të një fluksi të 
jashtëzakonshëm të emigrantëve dhe komplikimeve që rezultuan nga revolta në QPPN.

7.  Prandaj, siç theksohet nga Dhoma e Madhe, kufizimet e natyrshme në një krizë të 
tillë nuk mund të justifikojnë në vetvete një shkelje të Nenit 3, sigurisht që do të ishte 
artificiale të shqyrtoheshin faktet e rastit pa marrë parasysh kontekstin e përgjithshëm.

8.  Me këtë premisë në mendje, unë ndaj plotësisht analizën dhe gjetjet e Dhomës së Madhe 
për këtë pikë (shih, në veçanti, paragrafët 187-201 të gjykimit).

II. Nuk ka pasur shkelje të Nenit 4 të Protokollit nr. 4 të Konventës

9.  Për sa i përket çështjes nëse në rastin në fjalë masa e marrë përbën një dëbim kolektiv, 
siç është e ndaluar me Nenin 4 të Protokollit nr. 4 të Konventës, Dhoma e Madhe i është 
përgjigjur negativisht.

10. Dhoma, nga ana e saj, theksoi se kërkuesit ishin kthyer në bazë të urdhrave individualë 
të refuzimit të hyrjes; urdhra të hartuara në kushte identike dhe të vetmet dallime ishin 
detajet personale. Sipas mendimit të Dhomës, megjithëse kërkuesit kishin kaluar një 
procedurë identifikimi, kjo nuk tregonte në vetvete se nuk kishte pasur një dëbim 
kolektiv brenda kuptimit të Nenit 4 të Protokollit nr. 4. Përveç kësaj, Dhoma vuri re se 
urdhrat për refuzimin e hyrjes nuk përmbanin ndonjë referencë për situatat personale 
të kërkuesve dhe Qeveria nuk kishte paraqitur asnjë dokument që mund të provonte se 
intervistat individuale kishin të bënin me situatën specifike të secilit kërkues. Dhoma, 
gjithashtu mori parasysh faktin se një numër i madh i individëve me origjinë të njëjtë, 
në periudhën përkatëse, ishin kthyer në të njëjtën mënyrë si kërkuesit; dhe theksoi se 
marrëveshja dypalëshe e Prillit 2011 ndërmjet Italisë dhe Tunizisë -e cila nuk është 
bërë publike- siguronte ri-pranimin e emigrantëve të parregullt nga Tunizia nëpërmjet 
procedurave të thjeshtuara, vetëm në bazë të identifikimit nga autoritetet konsullore 
tuniziane të individëve në fjalë. Dhoma i gjeti këto elemente të mjaftueshme për të 
arritur në përfundimin se dëbimi kishte natyrë kolektive.

11. Faktorët e theksuar nga Dhoma nuk janë të parëndësishëm, sepse mekanizmi në fuqi, në 
thelb, u ka mundësuar autoriteteve të dëbojnë kërkuesit thjesht në bazë të përkatësisë së 
tyre në një grup, pa i ftuar në mënyrë specifike që të paraqesin ndonjë arsye që mund të 
mbështesë një kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare.
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12. Sidoqoftë, unë vërej, së pari, se e gjej analizën e fakteve të Dhomës së Madhe të 
arsyeshme. Dhoma vëren se, pas identifikimit të parë të emigrantëve, i cili sipas Qeverisë 
përfshinte bërjen e fotografive dhe marrjen e gjurmëve të gishtërinjve (shih paragrafin 
224 të gjykimit), si dhe në çdo kohë tjetër gjatë ndalimit të tyre në QPPN dhe në bordin 
e anijeve, kërkuesit patën mundësi të informonin autoritetet për çfarëdo arsyeje që 
mund të justifikonte qëndrimin e tyre në Itali ose të pengonte kthimin e tyre. Gjykimi, 
gjithashtu thekson faktin se, siç deklaroi edhe Qeveria (shih paragrafin 225 të gjykimit) 
dhe gjyqtari i hetimeve paraprake të Palermos (paragrafët 25 dhe 27), fakt i cili nuk u 
mohua nga kërkuesit, se shtatëdhjetë e dy emigrantë në QPPN e Lampedusa, në kohën 
e rënies së zjarrit, kishin shprehur synimin e tyre për të paraqitur një kërkesë për azil, 
duke pezulluar kështu procedurën e kthimit. Ata, më pas ishin transferuar në qendrat e 
tjera të pritjes. Është e vërtetë se kërkuesit deklaruan se rrethanat e tyre personale nuk 
ua mundësonin kërkimin e mbrojtjes ndërkombëtare (shih paragrafin 222 të gjykimit), 
por, siç vuri në dukje Dhoma e Madhe, mundësia e paraqitjes së kërkesës për azil në 
kontekstin e një procedure dëbimi procedura është një mbrojtje e jashtëzakonshme dhe 
nuk ka asgjë indikacion që sugjeron se autoritetet italiane, të cilat ishin të gatshme të 
dëgjonin emigrantët që dëshironin të vinin në lëvizje parimin e non-refoulement, nuk 
do të reagonin, nëse viheshin në dijeni të pengesave të tjera legjitime dhe ligjërisht të 
diskutueshme lidhur me dëbimin e kërkuesve.

13. Së dyti, shqetësimi kryesor i Dhomës ishte mbrojtja e kërkuesve nga një dëbim që nuk 
ishte paraprirë nga një shqyrtim strikt i situatave të tyre personale, por komentet mund 
të adresojnë këtë shqetësim.

14. Në dritën e diskutimeve të Dhomës së Madhe, unë mund të pajtohem me nivelin e 
mbrojtjes të përcaktuar në paragrafin 248 të gjykimit, ku thuhet se Neni 4 i Protokollit 
nr. 4 nuk garanton të drejtën për një intervistë individuale në të gjitha rrethanat; dhe 
se kërkesat e kësaj dispozite mund të plotësohen kur çdo i huaj ka mundësi reale dhe 
efektive për të paraqitur argumente kundër dëbimit të tij/saj dhe kur këto argumente 
shqyrtohen në mënyrë të përshtatshme nga autoritetet e Shtetit përgjegjës.

15. Prandaj e miratoj konstatimin se nuk ka pasur shkelje të Nenit 4 të Protokollit nr. 4 të 
Konventës.

III. Nuk ka pasur shkelje të Nenit 13 të Konventës së marrë së bashku me Nenin 4 
të Protokollit Nr. 4

16. Për sa i përket ankesës që pretendon shkelje të Nenit 13 të Konventës së bashku me 
Nenin 4 të Protokollit nr. 4, shumica në Dhomë, konstatoi shkelje të kësaj dispozite, 
dhe vuri në dukje se në kontekstin e një ankimi kundër refuzimit të urdhrave të hyrjes, 
Justice of Peace kishte të drejtë të vlerësonte ligjshmërinë e urdhrave, në dritën e ligjit 
vendas dhe kushtetutës italiane. Dhoma konkludoi se kërkuesit mund të ishin ankuar 
për natyrën kolektive të dëbimit të tyre dhe se nuk kishte asnjë indikacion që tregonte se 
një ankesë e tillë do të ishte shpërfillur nga Justice of Peace. Megjithatë, sipas Dhomës, 
një ankesë në Justice of Peace nuk do të kishte efekt pezullues dhe kjo duket se ishte në 
kundërshtim me jurisprudencën e përcaktuar nga Dhoma e Madhe në De Souza Ribeiro 
k. Francës ([GC] , nr. 22689/07, § 82, GjEDNj 2012).

17. Pas diskutimeve të Dhomës së Madhe, nuk kam vështirësi të pranoj se interpretimi 
i Dhomës në De Souza Ribeiro k. Francës shkonte përtej asaj që kërkohej nga kjo 
jurisprudencë.

18. Për sa i përket mungesës së efektit pezullues të procedurës në fjalë, Dhoma e Madhe 
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vëren se ndërkohë që De Souza Ribeiro dukej se kishte nevojë për “një mjet juridik 
me efekt automatik pezullues ... për ankesat sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 4”, fjalia e 
fundit i paragrafit 82 të atij vendimi duhet të kuptohet në dritën e të gjithë paragrafit, 
i cili krijonte një detyrim që shtetet të parashikonin një mjet të tillë, kur personi në 
fjalë pretendonte se ekzekutimi i dëbimit do ta ekspozonte atë ndaj një rreziku real të 
keqtrajtimit në shkelje të Nenit 3 të Konventës, ose në shkelje të së drejtës së tij për 
jetën sipas Nenit 2, për shkak të natyrës së pakthyeshme të dëmit që mund të ndodhte 
nëse rreziku materializohet. Dhoma e Madhe, në vijim, thekson se fjalia e fundit në 
paragrafin 82 të gjykimit të De Souza Ribeiro është vërtetuar me citimin e gjykimeve 
në Çonka k. Belgjikës (nr. 51564/99, §§ 81-83, GjEDNj 2002 I) dhe Hirsi Jamaa dhe 
të tjerët k. Italisë ([GC], nr. 27765/09, § 206, GjEDNj 2012). Megjithatë, këto dy raste 
kanë të bëjnë me situata në të cilat kërkuesit dëshironin të paralajmëronin autoritetet 
kombëtare për rrezikun që ata të mund t’i nënshtroheshin një trajtimi në shkelje të Nenit 
3 të Konventës në vendet e destinacionit dhe nuk kishin ngritur asnjë pretendim se 
largimi i tyre nga Shteti pritës ishte me natyrë kolektive. 

19. Unë mendoj se leximi i praktikës gjyqësore të De Souza Ribeiro dhe konkluzionet e 
Dhomës së Madhe, kur, si në rastin konkret, një kërkues nuk pretendon ndonjë shkelje 
të Neneve 2 dhe 3 të Konventës si rezultat i dëbimit në vendin e tij të destinacionit, 
atëherë largimi nga shteti i paditur nuk do ta ekspozonte atë ndaj një dëmi potencialisht 
të pakthyeshëm, prandaj ekzistenca e një mjeti pezullues nuk është e domosdoshme 
për të përmbushur kërkesat e Nenit 13 të Konventës të marra së bashku me Nenin 4 të 
Protokollit Nr. 4.

* * *

Në përfundim, besoj se ky vendim i rëndësishëm siguron përgjigje të balancuara dhe 
të arsyeshme për pyetjet e vështira të ngritura në çështjen konkrete dhe kontribuon në 
konsolidimin e jurisprudencës së Gjykatës lidhur me parimet kryesore në kontekstin e një 
krize të paprecedent emigracioni, e cila me siguri do të vazhdojë të sjellë ankimime që do të 
dërgohen në Strasburg. Ankimime të tilla për çështjet e migracionit, pavarësisht nëse ato janë 
tashmë në pritje ose do të vijnë në pas, do të shqyrtohen nga Gjykata në bazë të parimeve të 
sakta dhe të qarta të jurisprudencës, veçanërisht tani që ky gjykim ka dhënë një kontribut të 
rëndësishëm në konsolidimin e jurisprudencës relevante.

MENDIMI PJESËRISHT MOSPAJTUES I GJYQTARIT DEDOV

Unë u pajtova me përfundimin e Gjykatës në gjetjen e disa shkeljeve të Nenit 5 të 
Konventës si rezultat i mungesës së një baze ligjore, si dhe parimin e “cilësisë së ligjit”, 
edhe nëse ndalimi fillestar i emigrantëve të parregullt ishte i arsyeshëm nën standardet e 
Konventës, për të parandaluar hyrjen e tyre të paautorizuar në vend (Neni 5 § 1 (f)) dhe 
autoritetet respektuan të gjitha masat e nevojshme procedurale (lidhur me arbitraritetin, 
vlerësimin e ligjshmërisë së hyrjes, vlerësimin e rrethanave individuale dhe afatin kohor ). 
Kërkuesit nuk paraqitën argumente që provonin se ndonjë parim ose garanci, përfshirë edhe 
atë të sigurisë juridike, ishte shkelur nga autoritetet ose që kërkuesit nuk e kishin kuptuar 
statusin e tyre ligjor që nga momenti i mbërritjes së tyre.

Prandaj, nuk mund ta pranoj se “heqja e lirisë së kërkuesve nuk përmbushi parimin 
e përgjithshëm të sigurisë juridike dhe nuk ishte në përputhje me qëllimin e mbrojtjes së 



1341

individit kundër arbitraritetit” (shih paragrafin 107 të gjykimit). E njëjta qasje mund të 
zbatohet edhe për marrëveshjet dypalëshe midis Italisë dhe Tunizisë, pavarësisht nëse këto 
marrëveshje ishin të aksesueshme për kërkuesit (shih paragrafët 102 dhe 103 të gjykimit), 
pasi ata kishin zgjedhur vetë një situatë të paligjshme, e cila është pjesë e së drejtës sovrane 
të çdo shteti për të kontrolluar kufijtë e saj.

Për më tepër, në një situatë kritike të emigrimit masiv të të huajve, kur mijëra emigrantë 
të parregullt në të njëjtën kohë arrijnë në bregdetin italian, detyrimi për ta kufizuar periudhën e 
ndalimit në “kohën e domosdoshme për të përcaktuar identitetin e emigrantit dhe ligjshmërinë 
e tij (shih paragrafin 104 të gjykimit), pa marrë parasysh kohën e nevojshme për organizimin 
e masave të dëbimit ose për të vërtetuar kufizimin e lirisë për çdo emigrant brenda dyzet e tetë 
orëve (shih paragrafin 105 të gjykimit), do të vendoste një barrë të tepruar mbi autoritetet.

Për më tepër, autoritetet u dhanë kërkuesve të gjithë ndihmën e nevojshme për të 
shpëtuar jetën e tyre. Përkundër kësaj, kërkuesit refuzuan të bashkëpunonin me autoritetet 
dhe krijonin shqetësim për banorët e tjerë të ligjshëm, duke marrë pjesë në një trazirë që 
shkaktoi çrregullime masive.

Megjithatë, duke qenë se Qeveria e paditur nuk e ka njohur faktin e ndalimit, 
domosdoshmëria për të përmirësuar cilësinë e ligjit mund të konsiderohet një mesazh 
adekuat i dhënë për autoritetet nga Gjykata. Autoritetet, tani kanë mundësinë të krijojnë të 
njëjtat masa mbrojtëse procedurale për qëllimet e ndonjë veprimi të ligjshëm të mbuluar nga 
Neni 5 § 1 (f) i Konventës, me qëllim dëbimi ose ekstradimi, ose si në rastin konkret, për të 
parandaluar të hyrjet e paautorizuara në vend.

Për këto arsye kam votuar kundër pretendimeve në lidhje me dëmin jo-material.

MENDIMI PJESËRISHT MOSPAJTUES I GJYQTARIT SERGHIDES

1.  Mospajtimi im i vetëm me shumicën është se nuk mund t’i bashkohem atyre për të gjetur 
se nuk ka pasur shkelje të Nenit 4 të Protokollit nr. 4, ose të Nenit 13 të Konventës së 
marrë së bashku me Nenin 4 të Protokolli nr. 4. Pajtohem me shumicën se fjala “dëbim” 
në Nenin 4 të Protokollit nr. 4” duhet të interpretohet në kuptimin e përgjithshëm, që 
përdorim aktualisht (për t’u larguar nga një vend)” (shih paragrafët 243-44 të gjykimit); 
unë pajtohem gjithashtu me ta, kur hedhin poshtë argumentin e Qeverisë se Neni 4 i 
Protokollit nr. 4 nuk zbatohet për rastin në fjalë sepse procedura të cilës iu nënshtruan 
kërkuesit u klasifikua si “refuzim i hyrjes me largim” (sipas marrëveshjes dypalëshe 
midis Italisë dhe Tunizisë) dhe jo si një “dëbim”.

2.  Duhet të theksohet, që në fillim, se Protokolli nr. 4 hyri në fuqi në lidhje me Italinë më 
27 maj 1982.

3.  Unë i përmbahem arsyetimit në vijim në gjykimin e Dhomës (paragrafët 156-57) për 
faktin se ka pasur shkelje të Nenit 4 të Protokollit nr. 4:
“156. Megjithatë, Gjykata është e mendimit se thjesht aplikimi i një procedure 

identifikimi nuk mjafton për të përjashtuar ekzistencën e një dëbimi kolektiv. 
Më tej vëren se një numër faktorësh çojnë në përfundimin se në rastin aktual, 
dëbimi i kundërshtuar ishte në të vërtetë i një natyre kolektive. Në veçanti, urdhrat 
për refuzimin e hyrjes nuk përmbanin ndonjë referencë në situatat personale të 
kërkuesve; Qeveria nuk ka arritur të paraqesë ndonjë dokument që mund të provojë 
se intervistat individuale në lidhje me situatën specifike të secilit kërkues kishin 
ndodhur para lëshimit të urdhrave; një numër i madh i individëve me origjinë të 
njëjtë, rreth kohës së fakteve në fjalë, iu nënshtruan të njëjtit rezultat si kërkuesit; 
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dhe marrëveshjet dypalëshe me Tunizinë (shih paragrafët 28-30 më lart), të cilat 
nuk janë bërë publike, parashikojnë kthimin e emigrantëve të paligjshëm përmes 
procedurave të thjeshtësuara, në bazë të identifikimit të thjeshtë të personit në fjalë 
nga autoritetet konsullore tuniziane.

157. Këta faktorë mjaftojnë që Gjykata të përjashtojë ekzistencën e garancive të 
mjaftueshme që tregojnë se rrethanat personale të secilit prej emigrantëve të 
interesuar ishin realisht dhe individualisht të marra parasysh (shih, mutatis 
mutandis, Čonka, cituar më lart, §§ 61- 63).”

A. Nëse procedura e thjeshtuar për ri-pranim, e parashikuar në marrëveshjet 
midis Italisë dhe Tunizisë, është respektuar në çështjen konkrete

4.  Nga vendimi (paragrafi 250) është e qartë se identifikimi i dytë që kërkuesit iu 
nënshtruan, u krye nga konsulli tunizian, përpara se të hipnin në aeroplanët për 
në Tunisin, dhe nuk u krye nga një përfaqësues i autoriteteve italiane. Kjo ishte 
pikërisht në përputhje me procedurën e thjeshtuar, në bazë të thjesht identifikimit 
të personit në fjalë nga autoritetet konsullore tuniziane, siç parashikohet në 
marrëveshjet dypalëshe me Tunizinë dhe siç përmendet në pasazhin e përmendur 
më lart nga vendimi i Dhomës (§ 156 ).

5.  Në procesverbalin e një takimi në mes të Ministrit të Brendshëm të Republikës 
Tuniziane dhe Ministrit të Brendshëm të Republikës Italiane, në Tunis më 4 dhe 
5 Prill 2011 (Aneksi 2ter i kërkesës referuese, § 2), u ra dakord, mes tjerash, se 
“shtetësia e atyre shtetasve tunizianë që mbërrijnë në Itali pas nënshkrimit të 
kësaj procesverbale do të verifikohet me një metodë të thjeshtuar në vendin e 
tyre të mbërritjes në Itali”. Marrëveshja e vitit 2011 i referohet dhe plotëson një 
marrëveshje të mëparshme dypalëshe, e parashikuar në një shkëmbim të notave 
të 6 Gushtit 1998 (shënim verbal, shtojca 2 e kërkesës referuese). Ky tekst më 
gjithëpërfshirës,   nën titullin “Ri-pranimi i shtetasve të të dy vendeve” (Pjesa II, § 
1), thekson se është rënë dakord midis dy vendeve si në vijim:
“Secila Palë, me kërkesën e Palës tjetër dhe pa formalitete të mëtejshme, do të ri-

pranojë në territorin e saj çdo person që nuk i plotëson kushtet e hyrjes ose qëndrimit të 
aplikueshëm në shtetin kërkues, për aq sa mund të kryhet me procedurën e identifikimit 
që personi në fjalë është një shtetas i shtetit të kërkuar.”

Sipas paragrafit 5 të pjesës së të njëjtë notë, nuk kishte asnjë detyrim për të kryer 
një intervistë personale, pasi kjo ishte me sa duket një masë e jashtëzakonshme në 
diskrecionin e autoritetit konsullor të shtetit të kërkuar (dmth Tunizia, në rastin konkret), 
kjo me qëllim verifikimin e shtetësisë së emigrantëve:

“Nëse autoriteti konsullor i shtetit të kërkuar e konsideron të nevojshme, pavarësisht 
nga të gjitha mjetet e identifikimit të parashikuara më sipër, të dëgjojë personin në fjalë, 
për aq sa është e mundur ... Kur është e mundur të përcaktohet shtetësia e personit në 
bazë të asaj interviste, laissez-passer do të lëshohet menjëherë.”

As marrëveshja 2011 nuk i referohet ndonjë interviste të detyrueshme, vetëm se “ri-
pranimi duhet të bëhet në të gjitha rrethanat në praninë e autoritetit konsullor tunizian”.

6.  Siç është përmendur me të drejtë në vëzhgimet e kërkuesve të 22 Prillit 2016 (§ 64), ata 
“u kthyen në Tunizi nga Italia thjesht në bazë të identifikimit të tyre si shtetas tunizianë 
dhe pa shqyrtimin e duhur të gjendjes së tyre personale”. Kjo është gjithashtu e dukshme 
nga pranimi i Qeverisë në kërkesën e tyre për referim në Dhomën e Madhe (§ 10), që 
lexon si vijon (të gjitha të theksuara në tekstin origjinal):
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“10. Duke iu referuar marrëveshjeve të mësipërme, Qeveria pohon se gjykimi është i 
papërputhshëm në vetvete, veçanërisht në aspektin e interpretimit dhe zbatimit të 
Nenit 4 të Protokollit nr. 4 që ndalon ‘përjashtimin kolektiv të të huajve’, i cili nuk 
është shkelur në këtë rast sepse kërkuesit - të cilët nuk ishin as nën arrest dhe as në 
paraburgim - u kthyen me procedurën e thjeshtuar të parashikuar në marrëveshjet 
e përmendura më lart, siç e theksojnë me të drejtë gjyqtarët Sajo dhe Vučiniq në 
‹mendimin e tyre pjesërisht kundërshtues›, bashkëlidhur vendimit të Dhomës.»

7.  Nga marrëveshjet e përmendura dypalëshe dhe shtojcat e notës verbale, tekstet e të 
cilit i janë bashkëlidhur edhe kërkesës së referimit të Qeverisë, është e qartë se qëllimi 
i marrëveshjeve ishte përforcimi i bashkëpunimit midis dy vendeve për të kthyer në 
territoret përkatëse çdo person që nuk i plotësonte kushtet e hyrjes ose të qëndrimit, kjo 
vetëm në bazë të shtetësisë, pa formalitete të mëtejshme, ose ndonjë intervistë personale, 
si dhe duke përjashtuar ndihmën e një avokati. Për sa kohë marrëveshja dypalëshe nuk 
kërkon kryerjen e intervistave personale detyruese për dëbimin kolektiv të të huajve, 
besoj se ajo shkel dispozitat e Nenit 4 të Protokollit Nr. 4. Një shkelje e tillë, ka ndodhur 
në rastin aktual, pasi u aplikuan këto marrëveshje dypalëshe, në vend të dispozitave 
të Nenit 4 të Protokollit nr. 4, në këtë rast autoritetet kompetente nuk kryen ndonjë 
intervistë personale. Meqenëse marrëveshja dypalëshe e datës 5 Prill 2011 nuk ishte bërë 
publike (shih paragrafin 37 të gjykimit) dhe kërkuesit nuk e dinin përse nuk iu kryen 
intervista personale, shkelja bëhet edhe më e habitshme. Sipas jurisprudencës së kësaj 
Gjykate, Shtetet konsiderohen se mbajnë përgjegjësi në lidhje me angazhimet e marra 
përsipër pas hyrjes në fuqi të Konventës (shih Al-Saadoon dhe Mufdhi k. Mbretërisë 
së Bashkuar, nr. 61498/08, § 128, GjEDNj 2010, dhe Boshfor Hava Yolları Turizm ve 
Ticaret Anonim Şirketi k. Irlandës [GC], nr. 45036/98, § 154, GjEDNj 2005-VI).

8.  Nuk ka pasur ndonjë rezervë apo deklaratë nga Italia lidhur me Nenin 4 të Protokollit 
nr. 4. Rezerva e bërë nga Italia ndaj Protokollit nr. 4 kishte të bënte me Nenin 3, i 
cili nuk ishte i zbatueshëm në rastin aktual dhe, në çdo rast, kishte të bënte vetëm me 
familjen mbretërore dhe ishte tërhequr më 12 Nëntor 2012. Fakti që Italia nuk ka bërë 
asnjë rezervë apo deklaratë në lidhje me dëbimet kolektive të shtetasve tunizianë,  nuk e 
lejonte Italinë të aplikonte në rastin aktual marrëveshjet bilaterale me Tunizinë, në vend 
të atij të Nenit 4 të Protokollit Nr. 4.

9. Siç e thotë me të drejtë profesor James Crawford (gjyqtar i Gjykatës Ndërkombëtare 
të Drejtësisë), “dëbimi kolektiv i të huajve është një shkelje e rëndë e së drejtës 
ndërkombëtare” (shih James Crawford, “Chance, Order, Change: The Course 
of International Law” Kolegjet e bashkuara të Akademisë së Hagës të së drejtës 
ndërkombëtare, vol. 365, Leiden/Boston, 2013, fq. 208, § 350). Më konkretisht, ai 
komenton si më poshtë:

“Në parim, një shtet ka të drejtë të përcaktojë se kush do të hyjë në territorin e tij, 
duke iu nënshtruar disa kufizimeve ligjore. Midis këtyre, dëbimi kolektiv i të huajve 
është një shkelje serioze e së drejtës ndërkombëtare, dhe Neni 4 konsiderohet si një 
ndalim absolut që nuk mund të derogohet. Si i tillë, ai duhet të interpretohet ngushtë 
dhe me saktësi.”

B. Nëse detyrimi procedural për të kryer intervista personale sipas Nenit 4 të 
Protokollit nr. 4 është i detyrueshëm dhe nëse e drejta përkatëse procedurale është 
absolute

10. Shumica theksojnë se “Neni 4 i Protokollit nr. 4 nuk garanton të drejtën për një intervistë 
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individuale në të gjitha rrethanat” dhe se “kërkesat e kësaj dispozite mund të plotësohen 
kur çdo i huaj ka një mundësi reale dhe efektive për të paraqitur argumentet e tij/saj 
kundër dëbimit, dhe kur këto argumente shqyrtohen në mënyrë të përshtatshme nga 
autoritetet e shtetit të paditur “(paragrafi 248 i gjykimit). Ata po ashtu theksojnë se 
“përfaqësuesit e kërkuesve si në vëzhgimet e tyre me shkrim ashtu edhe në dëgjesën 
publike ... nuk treguan asnjë bazë faktike apo ligjore që sipas ligjit ndërkombëtar ose 
kombëtar të mund të justifikonte praninë e klientëve të tyre në territorin italian dhe të 
ndalonte dëbimin e tyre”. Ata vijuan duke u shprehur se kjo vë në pikëpyetje rëndësinë 
e një interviste individuale në rastin aktual” (paragrafi 253 i gjykimit).

11. Megjithatë, besoj se për qëllimet e Nenit 4 të Protokollit nr. 4 detyrimi procedural 
i autoriteteve kombëtare kompetente për të kryer një intervistë personale është i 
domosdoshëm. Ky detyrim do të shërbejë për të përmbushur qëllimin e dispozitës. 
Është qartësisht një mbrojtje që duhet të zbatohet pa përjashtim, dhe kështu ajo nuk 
e minon ndalimin e formuluar në terma absolutë. Ndalimi i dëbimit kolektiv në këtë 
Nen ka të bëjë, përfundimisht, me: (a) ndalimin e arbitraritetit, dhe (b) ndalimin e 
diskriminimit. Për shkak të natyrës së tyre, dëbimet kolektive të të huajve supozohet të 
kryhen arbitrarisht dhe në mënyrë diskriminuese, përveç nëse, sigurisht, është garantuar 
për çdo të huaj detyrimi procedural që do të përmbushet nga shteti përkatës.

12. Me gjithë respektin e duhur, nuk jam në gjendje të ndjek interpretimin e Nenit 4 të 
Protokollit nr. 4 të miratuar nga shumica, për arsyet e mëposhtme:
(a)  Ky interpretim largohet nga jurisprudenca e vendosur më parë nga Gjykata, sipas 

së cilës qëllimi i Nenit 4 të Protokollit nr. 4 është pa ndryshim të parandalojë 
Shtetet të jenë në gjendje të vazhdojnë aplikimin e dëbimeve kolektive të të huajve 
pa shqyrtuar, nëpërmjet një interviste personale, rrethanat individuale të secilit të 
huaj. Me fjalë të tjera, ky interpretim nuk merr parasysh natyrën imperative të 
detyrimit procedural të autoriteteve për të kryer intervista personale në të gjitha 
rastet, duke aplikuar në këto raste Nenin 4 të Protokollit Nr. 4. Kjo mund të çojë në: 
(i) lënien në dorën e autoriteteve për të respektuar ose jo parimin e sundimit të ligjit, 
respektivisht përmbushjen e detyrimit të tyre procedural, në kurriz të përmbushjes 
së parimeve të efektivitetit dhe sigurisë ligjore; (ii) masat mbrojtëse të Konventës 
të varen vetëm nga gjykimi i policisë ose i autoriteteve të emigracionit kundër 
të cilëve drejtohet pretendimi për shkelje, kështu, jo vetëm duke e vështirësuar, 
por edhe duke e dëmtuar dhe bërë  të panevojshëm rolin mbikëqyrës të Gjykatës; 
(iii) mosrespektimin e nevojës për mbrojtjen e të huajve ndaj arbitraritetit dhe 
shpërdorimit të pushtetit në rastin e dëbimeve kolektive; dhe (iv) dekurajimi, 
madje edhe i të huajve që janë duke u përballur me shkelje të Neneve 2 dhe 3 të 
Konventës, nga afrimi i kufijve të shteteve evropiane, kur ata e dinë se garancitë e 
tyre procedurale mbesin në diskrecionin e autoriteteve.

(b)  Zhvendos barrën e provës, e cila i përket Shtetit, për të treguar se një intervistë 
personale është kryer sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 4, duke e përmbysur kështu 
barrën e provës dhe duke e zhvendosur atë tek i huaji, i cili duhet të provojë se 
ai/ajo kishte një mundësi të mirëfilltë dhe efektive për të përfituar nga mbrojtja 
ndërkombëtare ose ajo ligjore, edhe pse kjo nuk kërkohet nga Neni 4 i Protokollit 
Nr. 4.

(c)  Ai e nënshtron të drejtën absolute procedurale të gëzuar nga një i huaj sipas Nenit 
4 të Protokollit nr. 4, e cila siguron mbrojtjen e tij nga dëbimi kolektiv, ndaj kushtit 
që ai ose ajo duhet të ketë një mundësi reale dhe efektive për të marrë mbrojtje 
ligjore. Për ta thënë ndryshe, ai vendos një përjashtim apo kufizim të nënkuptuar 
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në dispozitën e përmendur, duke e bërë të pa aplikueshme garancinë për çdo të 
huaj që nuk paraqet, në mënyrë të kënaqshme për autoritetet e emigracionit, një 
kërkesë ligjore të argumentueshme për mbrojtjen ndërkombëtare ose mbrojtje të 
tjera ligjore.

(d)  Kufizon në mënyrë domethënëse masën e ndalimit të formuluar në terma absolutë 
dhe zbatimin e Nenit 4 të Protokollit nr. 4, si ratione personae, ashtu edhe ratione 
materiae, duke shkelur qëllimin, objektin dhe efektivitetin e tij, si dhe duke minuar 
nivelin e kërkuar të mbrojtjes. Siç do të tregohet më poshtë, qëllimi i kësaj dispozite 
është ndalimi, në terma absolutë, i dëbimeve të njëkohshme dhe pa dallim i të 
huajve që janë anëtarë të të njëjtit grup, thjesht në bazë të përkatësisë së tyre në 
grup, fesë ose kombësisë së tyre, pa mbajtur në konsideratë rrethanat individuale 
të çdo të huaji që shqyrtohen nga autoritetet kompetente përmes procedurës së 
intervistave personale. Një intervistë personale është e rëndësishme, sepse është 
mjeti më i mirë për të përmbushur qëllimin e Nenit 4 të Protokollit nr. 4 për të 
shmangur grumbullimin njerëzor, me anë të dëbimit kolektiv pa dallim, duke 
cenuar, kështu dinjitetin njerëzor.

(e) Ai nënshtron ose kontrollon detyrimin procedural, i cili është në qendër të ndalimit 
të dëbimit kolektiv sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 4, ekzistencën e një detyrimi 
substancial, i cili nuk ekziston në bazë të Nenit, pasi është mohuar. Me fjalë të tjera, 
nuk merr parasysh faktin se garancia procedurale zhduket kur intervista personale 
nuk kryhet dhe Gjykata pranon parashtrimin e Shtetit të paditur se kërkuesit nuk 
gëzojnë një të drejtë substanciale për të parashtruar argumente kundër, ose se nuk 
kanë paraqitur asnjë kërkesë, edhe pse kanë mundësi për ta bërë këtë. Ajo thekson 
faktin se mungesa e një kërkese të qartë për azil ose mbrojtje ndërkombëtare nuk 
duhet ta shkarkojë shtetin nga detyrimi i tij procedural.

(f)  Duke kufizuar zbatimin e Nenit 4 të Protokollit nr. 4 vetëm ndaj personave që kanë 
një mundësi të mirëfilltë dhe efektive për të marrë mbrojtje ndërkombëtare ose 
mbrojtje të tjera ligjore, shumica e shpërfill faktin se kjo dispozitë, ndryshe nga 
Neni 2 § 1 i të njëjtit Protokoll, i cili kufizohet vetëm për personat që qëndrojnë në 
mënyrë të ligjshme brenda territorit të një shteti, zbatohet nëse të huajt hyjnë në 
territorin e një shteti në mënyrë të ligjshme ose të paligjshme dhe, nëse ligjërisht, 
ata mbeten ose jo persona që kanë hyrë në mënyrë të ligjshme. Siç do të shpjegohet 
më poshtë, Neni 4 i Protokollit nr. 4 zbatohet kryesisht për të huajt që kanë hyrë 
ilegalisht në territorin e një shteti.

(g)  Së fundi, interpretimi në fjalë privon në mënyrë absolute Nenin 4 të Protokollit nr. 
4 nga garancitë e tij procedurale, duke hequr nga e drejta procedurale mburojën e 
garancive të tij.

13. Shumica pranon pikëpamjen e Qeverisë se kërkuesit me të vërtetë iu nënshtruan një 
interviste personale, megjithëse Dhoma (shih gjykimin e Dhomës, § 156) konstatoi se 
nuk kishte absolutisht prova për të mbështetur pretendimin e përgjithshëm të Qeverisë se 
çdo situatë ishte vlerësuar individualisht, për më tepër, vetë Qeveria nuk e kundërshtoi 
këtë konstatim në kërkesën e tyre për referim. Kërkuesit me të drejtë theksuan në 
vërejtjet e tyre (cituar më lart, § 80) se moskundërshtimi i gjetjeve nga ana e Qeverisë 
duhet të ishte konsideruar nga Gjykata si pranim i fakteve të paraqitura në gjykimin e 
Dhomës.

14. Pavarësisht nga ajo që thuhet në paragrafin e mëparshëm, që do të shpjegohet më 
hollësisht më poshtë, Qeveria nuk paraqiti prova që intervistat personale të ishin kryer, 
por vetëm ngriti akuza të përgjithshme, të paqarta, të paprovuara dhe jo bindëse.
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15. Duhet të theksohet se garancia procedurale e Nenit 4 të Protokollit nr. 4 aplikohet vetëm 
në rastet e dëbimit kolektiv të të huajve dhe jo në rastin e dëbimit të një të huaji që 
ka hyrë në territorin e një shteti jo si anëtarë ose pjesë e një grupi, por vetëm (dëbim 
individual). Përkundrazi, Neni 3 § 2 i Protokollit nr. 4 parashikon mos privimin e të 
drejtës së një personi për të hyrë dhe për të lëvizur brenda territorit të shtetit ku ai ose 
ajo është shtetas. Pra, sipas mendimit tim, qëllimi i Nenit 4 të Protokollit nr. 4 është të 
ndalojë dëbimin kolektiv të të huajve si të tillë dhe jo të garantojë, siç vendosi shumica, 
që çdo i huaj që hyn në një Shtet duhet së paku të jetë në gjendje të gëzojë mbështetje 
ndërkombëtare, mbrojtje tjetër ligjore, ose gëzimin e parimit të non-refoulement.

16. Në komentet e tyre përpara Gjykatës (cituar më lart, § 127), kërkuesit, duke shpresuar 
që një gjë e tillë të mos ndodhë, shprehen se “do të ishte një hap serioz dhe i pajustifikuar 
në mbrojtjen e të drejtave të njeriut lidhur me fushën e dëbimit”, për këtë Gjykatë, “nëse 
nuk do të konfirmonte parimin se shtetasit e huaj, pavarësisht nga statusi i tyre ligjor, 
mund të dëbohen ose deportohen vetëm pasi personi në fjalë të ketë dhënë një intervistë 
individuale tek autoritetet”. Unë besoj se kjo deklaratë është e saktë, veçanërisht duke 
pasur parasysh qasjen evolutive ose dinamike të Gjykatës në lidhje me interpretimin e 
dispozitave të tjera të Konventës. Gjykata në shumë raste ka konstatuar se Konventa 
është një “instrument i gjallë” dhe ka ndjekur një interpretim të gjerë, duke zgjeruar të 
drejtat dhe liritë themelore. Megjithatë, në rastin aktual, shumica ndjek një interpretim 
kufizues ndaj thelbit të një të drejte procedurale absolute, në kundërshtim me qasjen e 
Gjykatës ndaj një të drejte tjetër absolute, përkatësisht të drejtën për të mos iu nënshtruar 
torturës, trajtimit çnjerëzor apo poshtërues, ose dënimit sipas Nenit 3 (shih, ndër të tjera, 
Tyrer k. Mbretërisë së Bashkuar, 25 Prill 1978, § 81, Seria A nr. 26, dhe Bouyid k. 
Belgjikës [GC], nr. 23380/09, § 90, GjEDNj 2015). Një interpretim i tillë i Nenit 4 të 
Protokollit nr. 4 është, sipas mendimit tim, është në kundërshtim me formulimin dhe 
objektin e dispozitës përkatëse dhe largohet nga praktika e mëparshme e Gjykatës.

17. Ideja që Konventa është një instrument i gjallë, së bashku me parimin e efektivitetit (“effet 
pratique”, “ut res magis valeat quam pereat”), duke formuar “bazën” e interpretimit 
evolutive (siç përshkruhet nga RCA White dhe C (Eds) në Jacobs, White dhe Ovey, 
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (edicioni i pestë, Oxford, 2010, fq. 73 et 
seq.), përmendet nga Gjykata veçanërisht në çështjen e Hirsi Jamaa dhe të Tjerët k. 
Italisë 27765/09, § 175, GjEDNj 2012), e cila kur ka të bëjë me Nenin 4 të Protokollit 
nr. 4 shprehet si vijon:

“... duhet të merret parasysh qëllimi dhe kuptimi i dispozitës në fjalë, e cila 
vetë duhet të analizohet në dritën e parimit, të rrënjosur fort në praktikën gjyqësore 
të Gjykatës, që Konventa është një instrument i gjallë që duhet të interpretohet në 
dritën e zhvillimeve të ditëve të sotme (shih, për shembull, Soering, cituar më lart, § 
102, Dudgeon k. Mbretërisë së Bashkuar, 22 Tetor 1981, Seria A nr. 45, X, Y dhe Z k. 
Mbretërisë së Bashkuar , 22 Prill 1997, Raportet 1997-II, V. k. Mbretërisë së Bashkuar 
[GC], nr. 24888/94, § 72, GjEDNj 1999-IX dhe Matthews k. Mbretërisë së Bashkuar 
[GC], nr. 2433/94, § 39, GjEDNj 1999-I). Për më tepër, është thelbësore që Konventa të 
interpretohet dhe zbatohet në një mënyrë që i bën garancitë e saj praktike dhe efektive 
dhe jo teorike dhe iluzore (shih Airey k. Irlandës, 9 Tetor 1979, § 26, Seria A nr. 32, 
Mamatkulov dhe Askarov k. Turqisë [GC], nr. 46827/99 dhe 46951/99, § 121, GjEDNj 
2005-I dhe Leyla Şahin k. Turqisë [GC], nr. 44774/98, § 136, GjEDNj 2005-XI).”

Ndonëse pasazhi i mësipërm, i parashtruar nga ankuesit në vërejtjet e tyre (cituar 
më lart, § 81), ka të bëjë me një çështje tjetër të interpretimit të Nenit 4 të Protokollit nr. 
4, një interpretim efektiv i ngjashëm duhet të zbatohet edhe kur bëhet fjalë për çështjen 
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aktuale.
18. Efektshmëria e Nenit 4 të Protokollit nr. 4, si çdo dispozitë tjetër e Konventës, sigurohet 

duke marrë parasysh objektin dhe qëllimin e saj në mirëbesim. Ashtu siç shpjegohet në 
mënyrë të qartë në Dekretin e Komisionit Ndërkombëtar të Drejtësisë 1966 (Libri vjetor 
i Komisionit Ndërkombëtar të Drejtësisë [YBILC], 1966, vëllimi II, fq. 239, § 6):

“... Kur një traktat është i hapur për dy interpretime, njëra prej të cilave lejon që 
traktati të ketë efekte të përshtatshme, kurse tjetra jo, mirëbesimi, objekti dhe qëllimet e 
traktatit kërkojnë që të miratohet interpretimi i mëparshëm”.

Sipas mendimit tim, mirëbesimi, objekti dhe qëllimet e Nenit 4 të Protokollit nr. 
4 kërkojnë kryerjen e intervistave personale, pa dallim, në të gjitha rastet e dëbimit 
kolektiv. Pa dyshim, shtetet kanë një detyrim për të vepruar në mirëbesim në përdorimin 
e pushtetit të tyre për të dëbuar një grup të huajsh.

19. Në këtë aspekt duhet të theksohet edhe ajo që u tha nga Profesor Rudolf Bernhardt, 
ish-kryetari i Gjykatës, në artikullin e tij të titulluar “Interpretimi evolutiv i traktateve, 
veçanërisht i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut” (Libri vjetor gjerman i të 
Drejtës Ndërkombëtare, vol. 42 (1999), 11 në fq.14):

“Këto Nene [31 dhe 32] të Konventës së Vjenës [mbi Ligjin e Traktateve] janë të 
shquara në disa aspekte. Së pari, nuk përmendet asnjë parim i interpretimit të traktateve, 
i cili u përdor shpesh në tekstet e librave të vjetër; konkretisht, parimi që traktatet duhet 
të interpretohen në mënyrë kufizuese dhe në favor të sovranitetit të shtetit, në dubio 
mitius. Ky parim nuk është më i rëndësishëm, as nuk përmendet në Konventën e Vjenës 
dhe as nuk është përmendur kurrë në jurisprudencën e kohëve të fundit të gjykatave dhe 
tribunaleve ndërkombëtare. Detyrimet e Traktatit janë në rast dyshimi dhe në parim nuk 
duhet të interpretohen në favor të sovranitetit të shtetit. Është e qartë se ky përfundim 
mund të ketë pasoja të konsiderueshme për konventat e të drejtave të njeriut. Çdo 
mbrojtje efektive e lirive individuale kufizon sovranitetin e shtetit dhe nuk është aspak 
sovraniteti i shtetit, i cili në rast dyshimi ka përparësi. Përkundrazi, objekti dhe qëllimi 
i traktateve të të drejtave të njeriut shpesh mund të çojnë në një interpretim më të gjerë 
të të drejtave individuale nga njëra anë dhe kufizime në aktivitetet shtetërore nga ana 
tjetër”.

Për më tepër, në faqen 16 ai bëri, gjithashtu, komentin e mëposhtëm lidhur me rolin 
e objektit dhe qëllimit të një traktati:

“Objekti dhe qëllimi i një traktati luan, siç tregohet në pasazhet e mësipërme, një 
rol qendror në interpretimin e traktatit. Kjo referencë ndaj objektit dhe qëllimit mund të 
kuptohet si hyrje në një dinamizëm të caktuar.”

20. Në Hirsi Jamaa dhe të Tjerët (cituar më lart, § 177) u deklarua qartë si vijon:
“Gjykata tashmë ka gjetur se, sipas praktikës së konsoliduar të Komisionit dhe të 

Gjykatës, qëllimi i Nenit 4 të Protokollit nr. 4 është që të parandalojë Shtetet të dëbojnë 
disa të huaj të caktuar pa shqyrtuar rrethanat e tyre personale dhe, rrjedhimisht, pa iu 
mundësuar atyre që të paraqesin argumentet e tyre kundër masës së marrë nga autoriteti 
përkatës”.

Nga fjalia e mësipërme del në pah (sidomos nga termat absolutë “pa shqyrtuar” 
dhe “pa mundësuar”), e cila përmbledh parimin e jurisprudencës ekzistuese deri më 
tani, se detyrimi procedural sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 4 është imperativ, duke mos 
i lënë diskrecion Shteteve që të mos e ushtrojnë atë (shikoni fjalët “për të parandaluar 
që Shtetet të jenë në gjendje të dëbojnë”, theksoi më tej). E drejta e të gjithë të huajve 
në një skenar të dëbimit kolektiv është një e drejtë autonome procedurale. Dispozita e 
përmendur dhe jurisprudenca përkatëse nuk shkojnë në meritat e çështjes ose në rezultatet 
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e përmbushjes së detyrimit procedural. Përveç kësaj, sipas një pasazhi të mësipërm, një 
i huaj mund të paraqesë argumentet e tij kundër masës së marrë nga autoriteti përkatës 
dhe kjo nuk vlen vetëm kur ka një mundësi efektive për të paraqitur argumente kundër 
dëbimit, për shembull në rastet e një procedure azili. Pa një intervistë personale, si 
kurse bëhet fjalë në rastin konkret, automatikisht kemi të bëjmë me shkelje të Nenit 4 
të Protokollit nr. 4. Nuk është e parëndësishme ajo që avokatët e kërkuesve theksuan 
në seancën dëgjimore, se “rrethanat individuale të kërkuesve nuk bënin të mundur që 
ata të mbështeteshin në mbrojtjen ndërkombëtare ose në parimin e non-refoulement” 
(shih paragrafin 222 të gjykimit). Kjo, sipas mendimit tim, nuk mund të minojë rastin 
e ankuesve, sepse e rëndësishme për ta ishte të intervistoheshin dhe të kishin të drejtën 
të parashtronin argumentet e tyre kundër masës së marrë, nëse këto argumente janë të 
vlefshme apo jo dhe nëse ata kishin ndonjë argument, duke pasur parasysh se në atë 
kohë, ata nuk u asistuan nga një avokat që do t’i shpjegonte të drejtat e tyre ligjore. 
Avokatët e tyre në seancën dëgjimore u shprehën se nuk i takonte atyre të shpreheshin se 
në cilat shkaqe ligjore klientët e tyre mund të mbështeteshin për të justifikuar qëndrimin 
e tyre në Itali. Kjo ishte, sigurisht, një deklaratë e vërtetë, pasi kërkuesit nuk e kanë 
aplikuar ex post facto për leje qëndrimi në Itali, ose për të kërkuar një zgjidhje për këtë 
qëllim. Ata kanë kundërshtuar vetëm përpara Gjykatës dështimin e autoriteteve italiane 
për të përmbushur detyrimin e tyre procedural sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 4.

21. Në gjykimin (shih paragrafin 237) në pjesën “parimet e vendosura në jurisprudencën e 
Gjykatës”, thuhet, me të drejtë, se:

“Sipas jurisprudencës së Gjykatës, dëbimi kolektiv duhet kuptuar si ‘çdo masë që 
imponon të huajt, si një grup, të largohen nga një vend, përveçse kur një masë e tillë 
merret në bazë të shqyrtimit të arsyeshëm dhe objektiv të rastit të veçantë të çdo individi 
të huaj të grupit’...”

Një ekzaminim nuk mund të jetë, natyrisht, i arsyeshëm dhe objektiv, siç thuhet në 
këtë pasazh, pa një intervistë personale të kryer nga autoritetet.

22. Ndalimi i dëbimit kolektiv në Nenin 4 të Protokollit nr. 4 lidhet vetëm me procedurën 
dhe jo me arsyet thelbësore për dëbim. Ndryshe nga Neni 1 § 2 i Protokollit nr. 7, 
i cili parashikon arsyet për dëbim, duke lejuar në mënyrë të pakushtëzuar dëbimin 
individual të të huajve që banojnë ligjërisht në territorin e një shteti (domethënë dëbim 
“i nevojshëm në interes të rendit publik” ose “bazuar në arsyet e sigurisë kombëtare”), 
Neni 4 i Protokollit nr. 4 nuk përmban një dispozitë të ngjashme, por vetëm një ndalim 
të dëbimit kolektiv.

23. Edhe duke menduar se Neni 4 i Protokollit nr. 4 do të garantonte, përveç një të drejte 
procedurale, edhe një të drejtë materiale, duke vendosur ndaj autoriteteve kombëtare një 
detyrim procedural dhe material, mos përmbushja e detyrimit procedural do të mjaftojë 
për të shkelur Nenin 4 të Protokollit nr. 4. Ky është rasti në lidhje me dispozitat e tjera 
të Konventës, të tilla si Nenet 2, 3 dhe 8, në të cilat jurisprudenca është e qartë, pra, këto 
dispozita garantojnë të dyja të drejtat, si atë substanciale, ashtu edhe atë procedurale, 
si dhe detyrimet korresponduese të shtetit janë të ndara, të pavarura dhe autonome. Për 
shembull, në çështjen Celniku k. Greqisë (nr. 21449/04, §§ 54, 59 dhe 70, 5 Korrik 
2007), Gjykata konstatoi shkelje të Nenit 2 të Konventës vetëm në bazë të procedurës së 
ndjekur dhe jo edhe në bazë të pjesës materiale të Nenit.

24. Kërkuesit me të drejtë argumentuan në komentet e tyre (cituar më lart, § 126) se 
interpretimi i Nenit 4 të Protokollit nr. 4 ishte në përputhje me të drejtën ndërkombëtare 
zakonore dhe me jurisprudencën e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian, në 
lidhje me faktin që të huajt kanë të drejtë të shprehin pikëpamjet mbi ligjshmërinë e 
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qëndrimit të tyre. Ky argument mbështetet nga parimi i “koherencës së jashtme”, sipas 
të cilit “një traktat nuk mund të interpretohet në vakum, por duhet të konsiderohet si 
pjesë e një sistemi më të gjerë ligjor” (shih Daniel Rietiker, “Parimi i ‘efektivitetit’ 
në jurisprudencën e kohëve të fundit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut: 
Dimensionet e saj të ndryshme dhe konsistenca e saj me të drejtën ndërkombëtare 
publike - Nuk ka nevojë për konceptin e Traktatit sui generis”, Gazeta Nordike e 
të Drejtës Ndërkombëtare, vol. 79, nr. 2 (2010) , fq. 271). Duhet të theksohet se në 
përputhje me Nenin 31 § 3 (c) të VCLT, “këtu do të merret parasysh, së bashku me 
kontekstin: ... (c) Çdo rregullim relevant i së drejtës ndërkombëtare i zbatueshëm në 
marrëdhëniet ndërmjet palëve”.

25. Të gjitha palët e treta që ndërhynë në procedurën përpara Dhomës së Madhe kanë 
përdorur argumente bindëse në përputhje me interpretimin që kërkuesit i kanë bërë Nenit 
4 të Protokollit nr. 4. Shoqata Koordinimi Française pour le droit d’asile “mendonte se 
çështja binte brenda logjikës së jurisprudencës së Gjykatës ... dhe ishte në të njëjtën linjë 
me praktikën ndërkombëtare përkatëse ...”(shih paragrafin 230 të gjykimit). Ata më tej 
argumentuan se: “Mungesa e një kërkese të qartë për azil nuk e shkarkonte shtetin nga 
ky detyrim. Dëbimi i emigrantëve pa shqyrtuar tërësisht situatën e tyre individuale do 
të rriste ndjeshëm rrezikun e shkeljes së parimit të non-refoulement”(shih paragrafin 
230 të gjykimit). Qendra McGill theksoi se “[...] nga jurisprudenca e Gjykatës mund të 
shihet se ekziston një prezumim i dëbimit ‘kolektiv’, në rastet kur ka pasur dëbim të të 
huajve si një grup. Më pas, Shteti kishte për detyrë të tregonte se i kishte garantuar një 
procedure të drejtë dhe individuale secilit individ të dëbuar, nëpërmjet një shqyrtimi 
të arsyeshëm dhe objektiv të situatës së tij specifike “(paragrafi 233 i gjykimit). Së 
fundi, Qendra e AIRE dhe ECRE me të drejtë argumentuan si më poshtë (paragrafi 235 
i gjykimit):

“... fakti që një shtet mund të konsiderohet përgjithësisht si “vend i sigurt” nuk ishte përcaktues 
lidhur me faktin se të gjithë personat mund të ktheheshin. Një vlerësim individual duhej 
të bëhej përpara kthimit dhe fakti që kërkuesit nuk kishin pretenduar se kthimi i tyre 
në Tunizi i kishte ekspozuar ndaj rrezikut të shkeljes së Neneve 2 dhe 3 të Konventës, 
ishte i parëndësishëm. ... Për më tepër, e drejta e një emigranti për t’u dëgjuar dhe 
për t’i bërë të njohur pikëpamjet e tij apo saj në mënyrë efektive përpara miratimit të 
një vendimi për dëbim ishte pranuar nga GjDBE në gjykimet e Khaled Boudjlida dhe 
Sophie Mukarubega ...”

26. Nga sa më sipër, mund të konkludohet se që të përmbushet në mënyrë efektive detyrimi 
i shtetit që rrjedh nga Neni 4 i Protokollit nr. 4, së pari duhet të kryhet procedura e një 
interviste personale.

C. Nëse detyrimi procedural për kryerjen e intervistave personale sipas Nenit 4 të 
Protokollit nr. 4 ishte përmbushur në çështjen konkrete

27. Për sa i përket fakteve, shumica pranon pohimin e Qeverisë se ishin kryer intervista 
personale me kërkuesit, në prani të një përkthyesi ose ndërmjetësi kulturor, të dhënat e 
të cilave ishin shkatërruar nga zjarri gjatë një revolte, dhe kishin refuzuar pretendimin 
e kërkuesve se nuk kishte pasur asnjë intervistë personale. Me respektin e duhur, 
shumica arriti në këtë përfundim pa marrë parasysh faktin se barra e provës në lidhje me 
ekzistencën e një interviste personale i përkiste Qeverisë, e cila nuk kishte paraqitur në 
Gjykatë prova të tilla; apo faktin se Dhoma në lidhje me këtë kishte vendosur në favor 
të kërkuesve, vendim i cili nuk ishin kundërshtuar nga Qeveria në kërkesën e tyre për 
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referim.
28. Shumica e konsideron të besueshëm shpjegimin e dhënë nga Qeveria se fletët e 

informacionit të kërkuesve ishin shkatërruar nga zjarri, si dhe e konsideron të arsyeshme 
të supozohet se meqë një numër specialistësh punonin në Qendrën e pritjes dhe ndihmës 
parësore (QPPN), këta persona duhet të kenë ndërhyrë për të lehtësuar komunikimin dhe 
mirëkuptimin e ndërsjellë midis emigrantëve dhe autoriteteve italiane.

29. Edhe duke supozuar se pohimi i Qeverisë që dokumentet në fjalë u shkatërruan nga 
zjarri më 20 Shtator 2011 ishte e vërtetë, duke qenë se kërkuesit qëndruan në Itali 
edhe për të paktën një javë tjetër, autoritetet italiane duhet të kishin kryer një intervistë 
tjetër dhe duhet të kishin mbajtur të dhëna të përditësuara, një detyrim të cilin ata me 
siguri nuk arritën të përmbushnin. Përkundrazi, identifikimi i dytë përpara largimit të 
kërkuesve nga Italia u krye nga një përfaqësues i një shteti të tretë dhe jo nga vetë 
autoritetet italiane (shih paragrafin 250 të gjykimit). Qeveria nuk dha asnjë shpjegim 
përse autoritetet e tyre nuk kishin vazhduar me një intervistë të dytë, pasi të dhënat e 
intervistës së parë ishin shkatërruar nga zjarri. Edhe duke supozuar se autoritetet ishin 
përballur me disa vështirësi administrative në kohën materiale për shkak të revoltës, 
ata duhet të kishin abstenuar nga procedimi me dëbim, derisa të ishin në gjendje të 
përsërisnin intervistat personale.

30. Në urdhrat përkatëse për refuzimin e hyrjes (shih tekstin e saj në paragrafin 19 të 
gjykimit) është bërë vetëm një referencë për identifikimin e ankuesve, pa pasur asnjë 
tregues për ndonjë intervistë personale dhe kjo është një tregues tjetër i fortë, apo edhe 
provë, se asnjë intervistë e tillë nuk është kryer. Ngjashmëria midis urdhrave, thënë 
ndryshe, formulimi i tyre identik, përgjithësisht pasqyron dështimin për të marrë 
parasysh rrethanat personale të kërkuesve.

31. Besoj se asnjë supozim i arsyeshëm në favor të argumentit të Qeverisë nuk mund 
të nxirret nga fakti se një numër specialistësh po punonin në QPPN, sikurse pranon 
shumica. Nëse ka pasur një intervistë të ndihmuar nga një përkthyes ose një ndërmjetës 
kulturor, të gjithë personat e përfshirë në intervistë duhet të ishin caktuar nga Qeveria 
dhe mund të ishin vënë në dispozicion për të ofruar dëshmi në lidhje me intervistën 
dhe kontekstin e saj, por kjo as nuk ishte sugjeruar. Nëse Qeveria nuk e mban mend 
nëse dhe në praninë e cilëve u zhvillua një intervistë, sikurse duket të jetë në rastin 
konkret, ata nuk mund të argumentojnë logjikisht dhe bindshëm se, se pretendohet të 
jenë zhvilluar intervista me të gjithë emigrantët. Nuk mund të mbështetet prova e një 
fakti specifik të supozuar, në këtë rast intervistat e supozuara të kërkuesve, mbi një 
hipotezë të përgjithshme për një praktikë kur, së pari, është e paqartë, e pasigurt dhe 
veçanërisht jo e besueshme, dhe së dyti mund të mos jetë kryer në rastin konkret, për 
shumë arsye. Një fakt, sipas rregullave të të provuarit dhe parimeve të logjikës, duhet të 
provohet në mënyrë specifike dhe nuk mund të mbështetet vetëm nga përgjithësimet dhe 
supozimet e pasigurta. Jo vetëm që duhet provuar që është kryer një intervistë, por edhe, 
më e rëndësishmja, përmbajtja e saj duhet të provohet. Pra, edhe nëse do të supozohej 
se kërkuesve iu parashtruan disa pyetje nga autoritetet, por detajet përkatëse mbeten të 
panjohura, nuk mund të thuhet me siguri se ajo që ndodhi ishte një intervistë personale 
dhe, më e rëndësishmja, do të ishte e pamundur për të ditur përgjigjet që u janë dhënë 
pyetjeve të bëra. Pa detaje dhe detaje specifike, kjo Gjykatë nuk do të ishte në gjendje 
të ushtronte juridiksion mbikëqyrës, pasi nuk do të kishte mundësi të shqyrtonte nëse 
detyrimi procedural i Nenit 4 të Protokollit nr. 4 ishte përmbushur.

32. Për analogji, sipas praktikës konstante të Gjykatës, kur nuk ka të dhëna zyrtare për 
arrestimin dhe ndalimin e një personi, ky dështim ose mosveprim duhet të konsiderohet 
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në vetvete si një mangësi më serioze. Më konkretisht, mungesa e procesverbalit 
konsiderohet të sjellë një mohim të plotë të garancive tepër të rëndësishme të përfshira 
në Nenin 5 të Konventës, duke siguruar të drejtën për liri dhe siguri. Ai zbulon një shkelje 
më të rëndë të kësaj dispozite dhe është në kundërshtim me kërkesat e ligjshmërisë dhe 
me vetë qëllimin e Nenit 5 (shih Fedotov k. Rusisë, nr. 5140/02, § 78, 25 Tetor 2005, 
Menesheva k. Rusisë, 59261/00, § 87, GjEDNj 2006-III, dhe Kurt k. Turqisë, 25 Maj 
1998, § 125, Raportet e gjykimeve dhe vendimeve 1998-III). Mungesa e një regjistrimi 
të duhur të arrestimit dhe paraburgimit të një individi është e mjaftueshme që Gjykata të 
konstatojë se ka pasur shkelje të Nenit 5 § 1 (shih Anguelova k. Bullgarisë, nr. 38361/97, 
§ 157, GjEDNj 2002-IV , dhe Menesheva, cituar më lart, §§ 87-89). Nëse ky formalitet 
i mbajtjes së një dokumenti zyrtar është i domosdoshëm për garantimin e një të drejte jo 
absolute, siç është e drejta në bazë të Nenit 5 § 1, mund të pyes veten pse një formalitet i 
tillë nuk duhet të jetë i domosdoshëm për garantimin e një të drejte procedurale absolute, 
siç është e drejta e parashikuar në Nenin 4 të Protokollit nr. 4.

33. Gjykata, lidhur me çështjen e intervistës personale për të cilën nuk është paraqitur asnjë 
provë nga ana e Qeverisë, duhet të kishte ndjekur të njëjtën qasje si ajo që ajo ndoqi 
lidhur me kushtet e supozuara në anijet në të cilat ishin vendosur kërkuesit. Për çështjen 
e fundit, Gjykata me të drejtë refuzoi të pranojë pretendimet e kërkuesve, pasi, siç gjeti, 
këto pohime nuk “ishin të bazuara në ndonjë raport objektiv, thjesht në dëshminë e tyre” 
(shih paragrafin 204 të gjykimit).

34. Në gjykimin aktual, theksi vihet në faktin se “kërkuesit nuk e kontestojnë pohimin e 
Qeverisë se në QPPN kanë punuar nëntëdhjetë e nëntë operatorë socialë, tre punonjës 
socialë, tre psikologë dhe tetë përkthyes dhe ndërmjetës kulturorë” (shih paragrafin 
246 të gjykimit). Megjithatë, ky fakt i supozuar ishte i parëndësishëm në lidhje me 
faktin se kërkuesit nuk ishin intervistuar personalisht, pasi nuk mund të pritet që ata 
ta konsiderojnë të rëndësishme, për qëllime të kundër-argumenteve të tyre, sesa njerëz 
punonin në QPPN në kohën materiale dhe çfarë këta persona bënin. Me të njëjtën 
logjikë, për një person që është viktimë e një krimi, është e parëndësishme sesa policë 
po punojnë në qytetin ku është kryer krimi. Shqetësimi i tij/saj i vetëm mund të jetë se ai 
ose ajo nuk është mbrojtur nga policia dhe se kjo e fundit nuk ka kapur autorin e krimit.

35. Është e rëndësishme të theksohet se Qeveria nuk mundi as të specifikonte nëse gjatë 
intervistës së supozuar kishte qenë i pranishëm një përkthyes ose një ndërmjetës 
kulturor (shih paragrafin 224 të gjykimit). Ajo as nuk specifikonin se sa nga këta tetë 
specialistë ishin përkthyes dhe sa ishin ndërmjetës kulturor. Sidoqoftë, ka pasur vetëm 
tetë specialistë të tillë dhe referimi për cilindo specialist tjetër, si operatorët socialë, 
punonjësit socialë dhe psikologët (shih paragrafin 246 të gjykimit), ishte, me të gjithë 
respektin e duhur, jo vetëm i parëndësishëm, por edhe mashtrues, sepse pohimi i 
Qeverisë se kush mund të ketë qenë i pranishëm në intervistë ishte i kufizuar vetëm në 
një përkthyes ose një ndërmjetës kulturor. Për më tepër, në QPPN, në kohën përkatëse, 
kishte një numër të konsiderueshëm shtetasish të huaj, siç tregohet në gjykim (shih 
paragrafët 180 dhe 182). Kështu është e mundur që numri i përkthyesve ose ndërmjetësve 
kulturorë të mos ketë qenë i mjaftueshëm për të përmbushur të gjitha nevojat. Me fjalë 
të tjera, infrastruktura administrative e nevojshme për të procesuar kaq shumë dëbime 
në një periudhë të shkurtër kohe nuk ishte domosdoshmërish e përshtatshme. Në fund 
të fundit, nuk dihet se sa prej këtyre përkthyesve ose punëtorëve kulturorë ishin duke 
punuar në datën kur intervistat personale ndodhën. Duke qenë se barra e provës që një 
intervistë personale është realizuar në fakt i përket Qeverisë, duke qenë se kjo e fundit 
nuk mund të tregonte se cili person e kishte drejtuar intervistën e supozuar, si dhe nuk 
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i ofron dot Gjykatës ndonjë provë lidhur me përmbajtjen e intervistës, çdo pohim i 
tillë mund të jetë spekulativ, pa ndonjë peshë provuese, as në pikëpamje të standardit 
të “balancës së probabiliteteve”. Megjithatë, unë besoj se standardi i provës në raste të 
tilla duhet të jetë i lartë dhe posaçërisht “përtej dyshimit të arsyeshëm”, pasi e drejta 
procedurale e garantuar sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 4 është absolute dhe detyrimi 
procedural i shtetit të paditur në këto raste është imperativ. Me fjalë të tjera, një shtet 
i cili largon qytetarët e huaj në masë, supozohet të jetë në kundërshtim me Nenin 4 
të Protokollit nr. 4, përveç nëse mund të provojë, përtej dyshimit të arsyeshëm, që ai 
ka ndjekur një proces të rregullt për çdo të huaj që i përket një grupi të caktuar, duke 
përfshirë edhe kryerjen e intervistave personale.

36. Kërkuesit argumentuan se nuk kishte të dhëna për intervistat e tyre personale, jo për 
shkak se ato ishin shkatërruar nga zjarri, por për shkak se nuk ishte kryer asnjë intervistë 
personale. Pse duhet të pranohet pozicioni i Qeverisë, pavarësisht faktit se është detyrë 
e Qeverisë të kryente një intervistë personale, kjo e fundit nuk ka paraqitur asnjë provë 
për këtë qëllim; dhe nuk duhet të pranohet qëndrimi i tre kërkuesve se nuk ka pasur 
intervista të tilla personale dhe se autoritetet qartësisht dështuan të përmbushin detyrimin 
e tyre procedural sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 4?

37. Jo vetëm që nuk kishte të dhëna për të provuar se ishte kryer një intervistë personale, por 
nuk kishte as të dhëna për të provuar se kërkuesve u ishte dhënë mundësia për të njoftuar 
autoritetet lidhur me shkaqet pse ata duhet të qëndronin në Itali ose pse ata nuk duhet të 
ktheheshin. Përsa i përket mundësisë eventuale të dhënë kërkuesve që ata të paraqisnin 
ankim nëse dëshironin, përsëri, pretendimi i Qeverisë ishte me natyrë të përgjithshme, 
siç mund të shihet nga paragrafi 225 i gjykimit:

“Sipas pikëpamjes së Qeverisë, kërkuesit, si të gjithë emigrantët e tjerë, patjetër që 
ishin informuar për mundësinë e paraqitjes së kërkesës për azil, por thjesht vendosën të 
mos përdorin atë rrugë”.

Rrjedhimisht, qëndrimi i shumicës, duke pranuar si bindës një pohim të tillë të 
përgjithshëm të Qeverisë, nuk mund të përbëjë gjë tjetër, veçse një supozim, siç tregohet 
në paragrafin 247 të gjykimit:

“Megjithatë, në një procedurë dëbimi, mundësia e paraqitjes së kërkesës për azil 
është një mbrojtje e madhe dhe nuk ka asnjë arsye të supozohet se autoritetet italiane, të 
cilat iu bindën dëshirave të emigrantëve të tjerë që kërkonin të mbështeteshin në parimin 
e non-refoulement, do të kishin qëndruar indiferent ndaj paraqitjes së pengesave të tjera 
legjitime dhe ligjërisht të diskutueshme për dëbimin e emigrantëve.”

38. Shumica, duke pranuar pretendimin e Qeverisë, shprehet se “kërkuesit kishin mundësi 
të njoftonin autoritetet për çfarëdo shkaku pse ata duhet të qëndronin në Itali, ose pse ata 
nuk duhet të ktheheshin” (paragrafi 247 i gjykimit). Para së gjithash, nuk kishte asnjë 
pretendim nga Qeveria se ata kishin mbajtur ndonjë të dhënë lidhur me informimin e 
kërkuesve për të drejtat e tyre, ose prova se të dhëna të tilla kanë ekzistuar ndonjëherë. 
Por si mund të ishin pretendimet e Qeverisë lidhur me informimin e kërkuesve bindëse 
ose të vlefshme, kur ata nuk paraqitën prova të dokumentuara për të vërtetuar këtë fakt. 
Edhe duke supozuar se nuk kishte prova të dokumentuara për shkak se ishin shkatërruar 
nga zjarri, autoritetet kishin një detyrim pozitiv për t’u dhënë kërkuesve një mundësi të 
re për të ngritur ndonjë pretendim që mund të kenë pasur dhe për të bërë një regjistrim 
në përputhje me rrethanat. Në mungesë të të dhënave, nuk mund të dihet nëse autoritetet 
i informuan kërkuesit për të drejtat e tyre dhe nëse kërkuesit raportuan ndonjë gjë të 
rëndësishme për autoritetet. Pse duhet të pranojmë pretendimin e Qeverisë se i kanë 
informuar kërkuesit për mundësinë e paraqitjes së kërkesës për azil, kur autoritetet 
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ndoqën procedurën e përshpejtuar të parashikuar nga marrëveshjet dypalëshe për 
dëbimin e kërkuesve?

39. Në gjykim (paragrafi 249) thuhet:
“Edhe duke supozuar që ata hasën vështirësi objektive në QPPN ose në anije, ... 

Gjykata është e mendimit se gjatë kësaj periudhe të shkurtër, kërkuesit kishin mundësi 
të tërhiqnin vëmendjen e autoriteteve kombëtare për çdo rrethanë që mund të ndikonte 
në statusin e tyre dhe që mund t’i jepte të drejtën për të qëndruar në Itali.”

Meqenëse, sipas shumicës, periudha gjatë së cilës kërkuesit qëndronin në Itali nuk 
ishte e parëndësishme, duke u dhënë atyre kohë për të tërhequr vëmendjen e autoriteteve 
kombëtare për çdo pretendim që ata kishin, kjo periudhë mund të ishte përdorur nga 
autoritetet për të përsëritur intervistat personale, nëse pohimi i Qeverisë se të dhënat e 
intervistës ishin shkatërruar në zjarr ishte e vërtetë. Duke marrë parasysh faktet e çështjes 
dhe pavarësisht situatës vulnerabël ose të vështirë të kërkuesve, mendoj se këtyre nuk 
u është ofruar mundësia për të kryer një intervistë personale ose për të ngritur ndonjë 
kërkesë, apo marrë ndihmë juridike. Është e vërtetë, për më tepër, se dëbimet kolektive 
të të huajve pa garanci procedurale krijojnë mes tyre ndjenja pasigurie.

40. Gjykata gjeti unanimisht se shteti i paditur kishte shkelur Nenin 5 § 2 të Konventës, i 
cili parashikon që “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”. Kjo gjetje, besoj, është më në përputhje me pikëpamjen time, pasi 
autoritetet treguan një dështim të tillë dhe mungesë të kujdesit në lidhje me çështjen e 
intervistave personale sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 4, sesa me qëndrimin e Qeverisë, e 
cila argumentoi se ajo kishte respektuar dispozitat e Nenit 5 § 2 dhe Nenit 4 të Protokollit 
nr. 4. Pse duhet të presin që autoritetet të informojnë kërkuesit për të drejtat e tyre, kur 
as nuk i kanë njoftuar ata për arsyet e arrestimit të tyre? Në fund të fundit, siç u tha më 
lart, për kthimin e kërkuesve u aplikuan marrëveshjet e përshpejtuara bilaterale midis 
Italisë dhe Tunizisë, në mungesë edhe të ndonjë përfaqësuesi të autoriteteve italiane në 
procedurën e ri-pranimit.

41. Me të gjithë respektin e duhur, argumenti i ndjekur nga shumica se shtatëdhjetë e dy 
emigrantë që qëndronin në QPPN e Lampedusa kishin shprehur dëshirën për të kërkuar 
azil (paragrafi 247 i gjykimit) nuk është mjaftueshëm i rëndësishëm, pasi, së pari, ai nuk 
përbën shqyrtim të rrethanave të këtyre emigrantëve të tjerë, të cilët mund ose jo të kenë 
kryer një intervistë personale, për t’i krahasuar ato me rrethanat e kërkuesve dhe, së dyti, 
sepse, siç u tha më lart, nuk kishte të dhëna për të provuar se çfarë ndodhi në të vërtetë 
ose çfarë thuhej apo pretendohej se kishte ndodhur. Në çdo rast, pse duhet të merret 
parasysh se çfarë ka ndodhur me ata shtatëdhjetë e dy emigrantë, për të cilët Gjykata 
nuk ka informacion dhe nuk merr parasysh gjetjet e Dhomës se “një numër i madh 
i individëve me origjinë të njëjtë rreth kohës së ngjarjeve në fjalë, i ishin nënshtruar 
të njëjtit rezultat si kërkuesit”, se “marrëveshja ndërmjet Italisë dhe Tunizisë (e Prillit 
2011), e cila nuk ishte bërë publike, parashikonte kthimin e emigrantëve të paligjshëm 
nga Tunizia nëpërmjet procedurave të thjeshtuara, mbi bazën e identifikimit të thjeshtë 
nga autoritetet konsullore tuniziane të personit të interesuar” (paragrafi 213 i gjykimit) 
dhe, përfundimisht, se “elementët e mësipërme ishin të mjaftueshme për Dhomën për të 
gjetur se dëbimi...” (ibid.)?

42. Në përfundim, besoj se nuk është vërtetuar se kërkuesit iu nënshtruan intervistave 
personale për qëllime të Nenit 4 të Protokollit nr. 4 dhe se autoritetet italiane kishin 
dështuar për të përmbushur detyrimet e tyre procedurale.
D. Nëse mbiemri “kolektiv” në Nenin 4 të Protokollit nr. 4 i referohet “masës” ose 
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“procedurës” që çon në dëbimin e të huajve, apo nëse është me natyrë sasiore 

43. Ngrihet pyetja se cili është kuptimi i vërtetë i termit “kolektiv” në Nenin 4 të Protokollit 
nr. 4, i cili është me rëndësi qendrore për përcaktimin e nocionit të “dëbimit kolektiv”.

44. Në gjykim (paragrafi 244), megjithëse është ngritur çështja nëse dëbimi është “kolektiv” 
në natyrë, nuk thuhet asgjë për përmbushjen e ndonjë kërkese sasiore lidhur me kuptimin 
e shprehjes “dëbim kolektiv” sipas Nenit 4 të Protokollit Nr. 4. Megjithatë, në gjykim, 
supozohet, pa u deklaruar qartë, se kërkesa, sikur të mos ishte për arsyet e tjera të dhëna 
në gjykim, nuk do të ishte rrëzuar në bazë të Nenit 4 të Protokollit nr. 4, pasi kërkuesit 
ishin vetëm tre në numër, duke mos përmbushur një prag të madh numerik sipas 
dispozitës së lartpërmendur, siç ishte pikëpamja e dy gjyqtarëve në Dhomë, gjyqtarët 
Sajo dhe Vučinić, në opinionin e tyre të përbashkët pjesërisht mospajtues. Sipas këtyre 
dy gjyqtarëve, të cilët interpretuan Nenin 4 të Protokollit nr. 4 në dritën e origjinës 
së tij historike (shih paragrafët 9 dhe 18 të opinionit të tyre), në këtë rast nuk kishte 
pasur një “dëbim kolektiv”, pasi dëbimi nuk ishte drejtuar ndaj një “grupi të tërë”, duke 
nënkuptuar një deportim të madh të të huajve.

45. Mbiemri “kolektiv” në Nenin 4 të Protokollit nr. 4, duke iu referuar shprehjes “dëbimi i 
të huajve”, mund të jetë logjikisht tregues i masës ose procedurës për trajtimin e dëbimit 
të të huajve si një grup dhe jo numri i të huajve të përfshirë në një dëbim në grup. 
Në të kundërt, do të ishin përdorur mbiemra të tillë si “masive” ose “substanciale”. 
Praktika e kësaj Gjykate (shih referencat në gjykimin, paragrafi 237), kur i referohet 
mbiemrit “kolektiv”, i jep kuptimin e një grupi (“si grup”), pa bërë ndonjë dallim midis 
grupeve bazuar në numrin e anëtarëve të tyre. Meqenëse Neni 4 i Protokollit nr. 4 dhe 
jurisprudenca e kësaj Gjykate nuk bëjnë dallim mbi baza numerike, një dallim i tillë nuk 
duhet të konsiderohet, kjo në përputhje me maksimën latine ubi lex non distinguit, nec 
nos distinguere debemus (7 Coke’s Raportet, 5).

46.   Mbështetja për pikëpamjen se mbiemri “kolektiv” në Nenin 4 të Protokollit nr. 4 i 
referohet një “mase” ose “procedure” më shumë sesa një shifre sasiore ose numerike 
mund të rrjedhë nga formulimi i Nenit të mëparshëm të Protokolli, përkatësisht Neni 3 
§ 1, i cili parashikon ndalimin e dëbimit të shtetasve. Neni 3 § 1 parashikon si vijon:

“1. Askush nuk mund të dëbohet, me anë të një mase individuale ose kolektive, nga 
territori i Shtetit, shtetas i të cilit ai është.”

Fjalët kyçe në Nenin 3 § 1 që mbështesin argumentin aktual janë: mbiemrat 
“individuale” dhe “kolektive”, që përdoren në mënyrë alternative edhe ndoshta 
si antonime; fraza “me anë të”; dhe emri “masë”, për të cilin përdoren referencat 
“individuale” dhe “kolektive”.

47. Prandaj, nga analiza e lartpërmendur është e qartë se i njëjti mbiemër, pra “kolektiv”, 
i cili përdoret në të dy dispozita, në Nenin 3 dhe në Nenin 4 të Protokollit nr. 4, ka 
apo duhet të ketë të njëjtin kuptim , duke iu referuar “masës” ose “procedurës” për 
trajtimin e dëbimeve të individëve si grup. Ky është një rregull i shëndoshë ndërtimi, i 
cili besoj se zbatohet edhe në lidhje me dispozitat e tjera të Konventës, për të dhënë të 
njëjtin kuptim me të njëjtat fjalë ose shprehje që ndodhen në pjesë të ndryshme të një 
instrumenti ligjor, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe (shih FAR Bennion, Bennion 
on Interpretation Statutory: një Kod, edicioni i pestë, Londër, 2008, fq. 1160 dhe 1217 
dhe jurisprudenca përkatëse e përmendur aty). Në përputhje me interpretimin sistematik 
dhe parimin që Konventa duhet të interpretohet si një tërësi dhe pjesët e saj të ndryshme 
duhet të kuptohen noscitur a sociis, Nenet 3 dhe 4 të Protokollit nr. 4 duhet të lexohen 
së bashku dhe fraza “dëbim kolektiv” duhet të interpretohet së bashku me kushtet e 
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tjera të Nenit 3 § 1 në kontekstin e tyre dhe duke e lexuar Protokollin nr. 4 në tërësi. Një 
interpretim i tillë është në përputhje me Nenin 31 § 1 të Konventës së Vjenës mbi Ligjin 
e Traktateve (KVLT) të vitit 1969, i cili parashikon: “Një traktat do të interpretohet në 
mirëbesim në përputhje me kuptimin e zakonshëm që do t’i jepet kushteve të traktatit 
në kontekstin e tyre dhe në dritën e objektit dhe qëllimit të tij”. Kjo dispozitë pasqyron 
rregullin që të njëjtat fjalë duhet të kenë të njëjtin kuptim, dhe një kuptim i zakonshëm 
duhet t’u jepet termave të njëjta në një traktat. Gjykata në Hirsi Jamaa dhe të Tjerët 
(përmendur më lart, §§ 170-71), që kanë të bëjnë me çështje të ndryshme lidhur me 
Nenin 4 të Protokollit nr. 4, i referohen qartë parimeve të mësipërme të interpretimit 
sipas KVLT:
“170. Në interpretimin e dispozitave të Konventës, Gjykata bazohet në Nenet 31 deri 

33 të Konventës së Vjenës mbi Ligjin e Traktateve (shih, për shembull, Golder k. 
Mbretërisë së Bashkuar, 21 Shkurt 1975, § 29, Seria A nr. 18, Demir dhe Baykara 
k. Turqisë [GC], nr. 34503/97, § 65, GjEDNj 2008, dhe Saadi k. Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], nr. 13229/03, § 62, GjEDNj 2008).

171. Në pajtim me Konventën e Vjenës mbi Ligjin e Traktateve, Gjykata duhet të 
përcaktojë kuptimin e zakonshëm që duhet t’u jepet termave në kontekstin e tyre 
dhe në dritën e objektit dhe qëllimit të dispozitës nga e cila ato merren. Ajo duhet 
të marrë parasysh faktin se dispozita në fjalë është pjesë e një traktati për mbrojtjen 
efektive të të drejtave të njeriut dhe se Konventa duhet të lexohet në tërësi dhe 
të interpretohet në mënyrë të tillë që të nxisë konsistencën dhe harmoninë e 
brendshme midis parashikimeve të ndryshme (shih Stec dhe të tjerët k. Mbretërisë 
së Bashkuar (venddim) [GC], nr. 65731/01 dhe 65900/01, § 48, GjEDNj 2005-
X). Gjykata duhet gjithashtu të marrë parasysh rregullat dhe parimet relevante 
të së drejtës ndërkombëtare të zbatueshme në marrëdhëniet ndërmjet Palëve 
Kontraktuese (shih Al-Adsani k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 35763/97, § 
55, GjEDNj 2001-XI, dhe Bosfor Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 
k. Irlandës [GC], nr. 45036/98, § 150, GjEDNj 2005-VI, shih gjithashtu Nenin 
31 § 3 (c) të Konventës së Vjenës). Gjykata gjithashtu mund të përdorë mjetet 
plotësuese të interpretimit, veçanërisht pun2n përgatitore të Konventës, ose për të 
konfirmuar kuptimin e përcaktuar në përputhje me metodat e përmendura më lart 
ose për të sqaruar kuptimin në rastet kur është i paqartë, ose dukshëm absurd dhe i 
paarsyeshëm (shih Nenin 32 të Konventës së Vjenës).”

48. Nga puna përgatitore për Protokollin nr. 4, si mjet plotësues interpretimi, është, 
gjithashtu, e dukshme se sipas Nenit 32 KVLT, se shprehja “dëbim kolektiv” përdoret 
me të njëjtin kuptim si për shtetasit, ashtu edhe për të huajt. Në paragrafin 32 të raportit 
të tij, Komiteti i Ekspertëve për të Drejtat e Njeriut pranë Komitetit të Ministrave (shih 
edicionin e mbledhur të “Travaux Préparatoires” të Protokollit Nr.4, Strasburg, 1976, f. 
669), shprehet:

“Kjo dispozitë [Neni 4 i Protokollit nr. 4] i referohet dëbimit kolektiv të të huajve, duke 
përfshirë edhe personat pa shtetësi. Dëbimi kolektiv i shtetasve është i ndaluar sipas 
Nenit 3, paragrafi 1. “

49. Gjithashtu, në paragrafin 33 të të njëjtit raport, Komiteti i Ekspertëve shprehet:
“U ra dakord që miratimi i këtij Neni [Neni 4 i Protokollit nr. 4] dhe paragrafi 1 i 

Nenit 3 nuk mund të interpretohej në asnjë rast në mënyrë të tillë që të justifikonte masat 
e dëbimit kolektiv që mund të ishin marrë në të kaluarën”.

50. Përveç kësaj, Gjykata në Hirsi Jamaa dhe të Tjerët, përmendur më lart, § 174, i interpreton 
Nenet 3 dhe 4 të Protokollit nr. 4 si të lidhur me njëri-tjetrin, duke e interpretuar termin 
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e “dëbimit” në dy Nene, duke mbështetur më tej kuptimin e përbashkët të propozuar për 
mbiemrin “kolektiv”:

“... Së fundi, sipas hartuesve të Protokollit nr. 4, fjala ‘dëbim’ duhet të interpretohet 
‘në kuptimin e përgjithshëm, që përdorim aktualisht (për t’u larguar nga një vend)’. 
Përderisa përkufizimi i fundit gjendet në pjesën që ka të bëjë me Nenin 3 të Protokollit, 
Gjykata konsideron se mund të zbatohet edhe në Nenin 4 të Protokollit të njëjtë.”

51. Në Teoria dhe Praktika e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (P. Van Dijk, F. 
Van Hoof, A. Van Rijn dhe L. Zwaak (eds), edicioni i katërt, Antwerp-Oxford, 2006) 
“Ndalimi i dëbimit kolektiv të të huajve” (Neni 4 i Protokollit nr. 4) “(rishikuar nga 
J. Schokkenbroek, fq. 955), sqarohet se kriteri vendimtar për zbatimin e Nenit 4 të 
Protokollit Nr. 4 është procedura që sjell dëbimin dhe as numri i personave nga i cili 
grupi përbëhet dhe as lidhja që kanë anëtarët e tij nuk kanë rëndësi:

“Sidoqoftë, pyetja se çfarë saktësisht e dallon dëbimin e një grupi të të huajve nga 
dëbimi i një numri të të huajve si individë ende nuk ka marrë përgjigje. Sa i madh duhet 
të jetë një grup i tillë? A konsiderohet dëbimi i një familje të tërë si dëbim kolektiv? Dhe 
a përfshihet në këtë rast, për shembull, dëbimi i një orkestre apo ekipi sportiv të përbërë 
nga të huajt? Nëse po, pse atëherë “grupe” të tilla meritojnë më shumë mbrojtje sesa një 
i huaj që jeton vetëm, apo një muzikant apo sportist i huaj? Ky problem mund të zgjidhet 
vetëm nëse nuk përdoret a si kriter vendimtar të zbatimit të Nenit 4, as numri i personave 
që përbëjnë grupin dhe as lidhja që kanë anëtarët e grupit me njëri-tjetrin, por procedura 
që çon në dëbimin e tyre. Nëse një person dëbohet së bashku me persona të tjerë pa 
marrë një trajtim individual, atëherë dëbimi i tij është një rast i dëbimit kolektiv”.

52. Neni 4 i Protokollit nr. 4 përmban një garanci procedurale lidhur me dinjitetin njerëzor, 
i cili është pjesë integrale e Konventës. Ajo që Gjykata theksoi në Bouyid (cituar 
më lart, § 81) lidhur me ndalimin e trajtimit apo dënimit çnjerëzor ose degradues, se 
“është një vlerë e qytetërimit e lidhur ngushtë me respektin për dinjitetin njerëzor” vlen 
gjithashtu, sipas mendimit tim, edhe për ndalimin e dëbimit kolektiv, në kuptimin që 
mungesa e garancisë procedurale të një interviste personale është në kundërshtim me 
vlerat themelore të Konventës për një shoqëri demokratike. Duhet të theksohet se të 
drejtat sipas Neneve 3 dhe 4 të Protokollit nr. 4 janë të dyja të drejta absolute, të cilat 
zbatohen pa përjashtim. Siç e thotë me të drejtë Profesor Feldman, dinjiteti njerëzor 
“mund të duhet të merret parasysh ... kur interpretohen vetë të drejtat e Konventës...” 
(David Feldman, “Dinjiteti njerëzor si vlerë juridike” - Pjesa II, E Drejta Publike, 2000, 
fq. 75). Prandaj nuk ka qenë synim i hartuesve të Konventës të kufizonin garancinë 
procedurale të Nenit 4 të Protokollit nr. 4, të mbështetur në dinjitetin njerëzor, vetëm 
në rastet kur dëbimi i njerëzve është numerikisht masiv dhe jo në rast të një dëbimi 
arbitrar të grupeve më të vogla të të huajve, duke mos trajtuar njerëz të tillë si një grup 
sipas Nenit 4 të Protokollit Nr. 4, si dhe pa kërkuar ndonjë shqyrtim të arsyeshëm dhe 
objektiv të rastit të veçantë të çdo të huaji që i përket një grupi, duke përfshirë edhe një 
intervistë personale. Garancia procedurale e Nenit 4 të Protokollit nr. 4 bazohet në idenë 
se grumbullimi i njerëzve dhe dëbimi kolektiv, pa dallim minojnë individualitetin dhe 
cenojnë personalitetin, autonominë dhe dinjitetin njerëzor. Kështu, në fund të fundit, 
është dinjiteti njerëzor ai që Neni 4 i Protokollit nr. 4 kërkon të mbrojë. Përsëri, do 
të ishte në kundërshtim me natyrën humane dhe qëllimin e Konventës që Gjykata të 
vendoste mbi çështjen në fjalë në bazë të konsideratave aritmetike.

53. Edhe nëse, për shkak të argumentit, duhet të ballafaqohemi me dy interpretime të 
diskutueshme të Nenit 4 të Protokollit nr. 4, do të preferohej ai interpretim që do të 
favorizonte thelbin e së drejtës (in dubio in favorem pro libertate) dhe, në të njëjtën kohë, 
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ai që nuk kufizon fushën e dispozitës në fjalë ratione personae, në vend të interpretimit 
që do të përjashtonte nga mbrojtja e Nenit 4 grupe të vogla të të huajve, si grupi i 
kërkuesve në rastin aktual.

54. Në përfundim, nuk është e parëndësishme për qëllimet e Nenit 4 të Protokollit nr. 4, fakti 
që kërkuesit ishin vetëm tre persona. Përveç kësaj, ata u dëbuan drejt vendit të tyre si një 
grup, thjesht në bazë të shtetësisë, diçka që kjo dispozitë e ndalon.

E. Nëse ligjshmëria e rezidencës apo qëndrimit dhe qëllimi i hyrjes në territorin 
e një shteti janë kriteret për zbatimin e Nenit 4 të Protokollit nr. 4

55. Neni 4 i Protokollit nr. 4 nuk bën dallimin midis grupeve të të huajve, nëse ato hyjnë 
në mënyrë të ligjshme ose të paligjshme në territorin e një shteti. Ai nuk bën dallime as 
midis llojeve të ndryshme të grupeve që kanë hyrë në mënyrë të paligjshme në territorin 
e një shteti. Pra, nuk duhet të bëjë ndonjë dallim të tillë, duke respektuar parimin e 
lartpërmendur ubi lex non dallit, nec nos distinguere debemus, përndryshe interpretimi 
do të ishte kufizues dhe në kundërshtim me objektin e dispozitës.

56. Komisioni i Ekspertëve që finalizoi draftin e Nenit 4 të Protokollit Nr. 4, u shpreh 
absolutisht qartë (shih “Travaux Préparatoires” të Protokollit nr.4, cituar më lart, f. 505, 
§ 34) se ndalimi në këtë Nen zbatohet për të huajt, pavarësisht nëse ata banojnë ose kanë 
vendbanim në territorin e shtetit ku kanë hyrë:
“34. Kjo dispozitë ka të bëjë me dëbimin kolektiv të të huajve. Termi ‘të huaj’ këtu 

nënkupton të gjithë ata që nuk kanë të drejtat që kanë shtetasit e atij shteti, 
pavarësisht nëse kalojnë nëpër një shtet ose banojnë në të, si dhe pavarësisht 
nëse janë refugjatë apo kanë hyrë në atë shtet me iniciativën e tyre, ose nëse janë 
pa shtetësi apo posedojnë një shtetësi tjetër. Dëbimi kolektiv i shtetasve është i 
ndaluar sipas Nenit 3.”
Përveç këtij sqarimi të qartë nga Komiteti i Ekspertëve, evoluimi i draftit të Nenit 

4 të Protokollit Nr. 4 është interesant dhe mbështet çështjen në fjalë, domethënë që ky 
Nen nuk ishte i kufizuar vetëm për të huajt që ligjërisht kanë banuar në territorin e një 
shteti. Drafti origjinal i Nenit, në të vërtetë, në dy paragrafët e tij të parë përmbante 
një formulim të ngjashëm me atë që tani gjendet në Nenin 1 §§ 1 dhe 2 të Protokollit 
nr. 7, i cili merret shprehimisht me dëbimin individual të të huajve ligjërisht rezidentë 
në territorin e një shteti. Por, Neni 4 i Protokollit nr. 4, në paragrafin e tij të tretë dhe 
të fundit parashikonte që: “Dëbimi kolektiv është i ndaluar” (ibid., fq. 447 dhe 454). 
Ky paragraf i fundit, ndryshe nga dy të parat, kishte për qëllim të zbatohej pavarësisht 
nga shtetësia ose qëndrimi i personave të dëbuar (ibid., fq. 481 dhe 505). Komiteti i 
Ekspertëve, përfundimisht, vendosi të mos përfshijë në Nenin 4 të Protokollit nr. 4 
ndonjë dispozitë lidhur me dëbimin individual të të huajve që qëndrojnë në mënyrë të 
ligjshme në territorin e Shtetit dhe kështu fshihen dy paragrafët e parë, duke lënë vetëm 
dëbimin e një grupi, por paragrafi kufizohet vetëm për të huajt, pa marrë parasysh, 
natyrisht, ligjshmërinë e vendbanimit të tyre (ibid., fq. 490, 505 dhe 507). Komiteti 
përjashtoi dëbimin kolektiv të shtetasve nga kjo dispozitë, pasi ata do të mbuloheshin 
nga Neni 3 i Protokollit nr. 4. Vetëm pas hyrjes në fuqi Protokolli nr. 7, rreth njëzet e një 
vjet pas hyrjes në fuqi të Protokolli nr. 4, u rregullua përfundimisht situata për dëbimin 
individual të të huajve me qëndrim të ligjshëm në territorin e një shteti. Megjithatë, 
në lidhje me dëbimet individuale të të huajve që janë në mënyrë të paligjshme brenda 
territorit të një shteti, nuk ka një dispozitë në Konventë ose në Protokollet e saj, e cila të 
rregullojë në mënyrë specifike këto çështje, dhe ky lëshim mund ose nuk mund të ketë 
për qëllim të merreshin me dëbimin e një të huaji “me qëndrim të ligjshëm në territorin 
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e një shteti” ose, me kufizime në lirinë e lëvizjes së “të gjithë personave që qëndrojnë 
ligjërisht brenda territorit të një shteti Shteti”, ata përdorën fjalën “ligjërisht”, ashtu siç 
bënë në Nenin 1 të Protokollit nr. 7 dhe Nenin 2 § 1 të Protokollit nr. 4, respektivisht. 
Rrjedhimisht, në Nenin 4 të Protokollit nr. 4, duke qenë se hartuesit nuk e përdorën 
termin “ligjërisht”, ose një term tjetër të ngjashëm, kuptimi nuk është qëllimisht i 
kufizuar tek banorët e ligjshëm të një shteti.

58. Prandaj, garancia procedurale e Nenit 4 të Protokollit nr. 4 zbatohet për të gjithë të huajt, 
duke përfshirë edhe personat pa shtetësi, pa marrë parasysh nëse ata kanë hyrë ose jo në 
territorin e një shteti ligjërisht ose kanë mbetur të tillë edhe më pas, edhe pse hyrja në 
territorin fizik (shih Harris, O’Boyle dhe Warbrick, Ligji i Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, botimi i tretë, Oksford, 2014, fq. 961 dhe shënimi 88).

59. Dispozita e përmendur, sidoqoftë, zbatohet kryesisht për rastin e dëbimit të personave 
që nuk kanë banim të ligjshëm në territorin e një shteti, për shembull grupet e 
azilkërkuesve që janë në kërkim, apo nuk kanë arritur të përfitojnë nga azili, të romëve, 
ose të ciganëve që kërkojnë një kamp, të punëtorëve emigrantë që kërkojnë punësim, 
emigrantëve ekonomik etj. Kjo mund të kuptohet në dritën e një Protokolli tjetër të 
Konventës, domethënë Protokollit nr. 7, i cili, megjithëse nuk ka të bëjë me dëbimin 
kolektiv, merret në mënyrë specifike dhe në detaje (Neni 1 i tij) me garancitë procedurale 
që kanë të bëjnë me dëbimin individual të të huajve që banojnë në mënyrë të ligjshme në 
territorin e një shteti. Ndryshe nga Neni 4 i Protokollit nr. 4, i cili zbatohet pavarësisht 
nga ligjshmëria e vendbanimit të kërkuesve, Neni 1 i Protokollit nr. 7 zbatohet vetëm për 
banorët e ligjshëm në një shtet. Rrjedhimisht, në Sulejmanovic dhe Sultanovic k. Italisë, 
nr. 57574/00, 14 Mars 2002, aplikimi në bazë të Nenit 1 të Protokollit nr. 7 u refuzua 
me arsyetimin se kërkuesit nuk konsideroheshin të ligjshëm në Itali, por aplikimi sipas 
Nenit 4 të Protokollit nr. 4 u pranua.

60. Konventa është një instrument i gjallë dhe qëllimi i saj është të ofrojë garanci në përgjigje 
të nevojave në ndryshim të shoqërisë moderne, duke marrë parasysh gjithashtu se lëvizja 
e njerëzve nga një vend në tjetrin është më e lehtë në ditët e sotme sesa në të kaluarën, 
si dhe se shkaqet dhe arsyet për lëvizje të tilla mund të ndryshojnë në lloj dhe në kohë. 
Prandaj nuk ka rëndësi fakti nëse kërkuesit e çështjes konkrete kanë qenë emigrantë 
ekonomikë (nëse kjo është e vërtetë, pasi nuk është bërë asnjë intervistë personale në 
kohën materiale për të konstatuar motivet e vërteta të kërkuesve).

F. Nëse rrethanat lidhur me zbatimin e një vendimi për dëbim dhe vetë zbatimi 
i vendimit luajnë rol në aplikimin e Nenit 4 të Protokollit nr. 4

61. Ngrihet pyetja nëse, pavarësisht nga kryerja e një interviste personale, e cila, sipas 
mendimit tim, është e detyrueshme në të gjitha rastet, rrethanat që lidhen me zbatimin e 
vendimit të dëbimit dhe vetë zbatimi i vendimit luajnë një rol në përcaktimin nëse Neni 
4 i Protokollit nr. 4 është respektuar.

62. Përgjigja duhet, sipas mendimit tim, të jetë pozitive. Dështimi për të kryer një intervistë 
personale, e cila duhet të jetë e detyrueshme, çon në shkelje të dispozitës së mësipërme 
per se. Por, kryerja e një interviste personale është garancia minimale procedurale e 
kërkuar në Nenin 4 të Protokollit Nr. 4. Kjo garanci duhet të sigurohet nga të gjitha Palët 
e Larta Kontraktuese, për të gjithë personat brenda juridiksionit të tyre, siç parashikohet 
në Nenin 1 të Konventës. Nëse një Shtet, përkundër kryerjes së intervistave personale, 
injoron rrethanat personale të çdo të huaji që formon një grup dhe vazhdon me dëbimin 
e njëkohshëm të të gjithë anëtarëve të të njëjtit grup thjesht në bazë të shtetësisë, fesë ose 
anëtarësisë në një grup, pa marrë parasysh rrethanat individuale të çdo të huaji, ai shkel 
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Nenin 4 të Protokollit nr. 4, sepse shkon kundër qëllimit të dispozitës së lartpërmendur. 
Nuk duhet të ngatërrohet ndalimi i dëbimit kolektiv në Nenin 4 të Protokollit nr. 4 në 
bazë të rrethanave personale të secilit prej të huajve të përfshirë, ndalim i cili është një 
garanci procedurale, si qëllimi i dispozitës, mbi cilën bazë të diskutueshme substanciale 
një i huaj duhet të qëndrojë në një territor. Kështu, rrethanat lidhur me  zbatimin e një 
vendimi për dëbim dhe vetë zbatimi i vendimit luajnë rol në aplikimin e Nenit 4 të 
Protokollit Nr. 4, si dhe duhet të konsiderohen si një kërkesë shtesë për aplikimin e tij.

63. Kjo kërkesë shtesë, e bazuar në vetë qëllimin e Nenit 4 të Protokollit nr. 4, u shpall në 
Čonka k. Belgjikës (nr. 51564/99, § 63, GjEDNj 2002-I), faktet e së cilës, së bashku 
me këtë kërkesë, diskutohen në mënyrë të përshtatshme në pasazhin e mëposhtëm të 
shkëputur nga Teoria dhe Praktika e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (cituar 
më lart, fq. 956):

“Në rastin Čonka, Gjykata formuloi një kërkesë të rëndësishme shtesë. Çështja kishte të 
bënte me një grup ciganësh sllovakë, të cilëve, në pritje të shqyrtimit të ankesave të 
tyre kundër refuzimit të dhënies së azilit, iu kërkua të raportonin në stacionin e policisë 
me qëllim ‘plotësimin e dosjeve të kërkesës për azil’. Megjithatë, pas arritjes së tyre 
në stacionin e policisë, u janë dorëzuar urdhrat e largimit dhe disa orë më vonë ata u 
ndaluan në një qendër pritje dhe më pas u dëbuan në Sllovaki. Gjykata vlerësoi se fakti 
që është kryer një “shqyrtim i arsyeshëm dhe objektiv i rastit të veçantë të çdo individi 
të huaj të grupit”(siç ishte fjala këtu), nuk do të thotë se rrethanat që kanë të bëjnë 
me zbatimin e vendimeve të dëbimit nuk luajnë rol në përcaktimin nëse Neni 4 është 
respektuar. Në këtë çështje të veçantë, Gjykata shpreh dyshime lidhur me bazën ligjore 
për mënyrën në të cilën autoritetet belge kishin proceduar, gjithashtu duke pasur parasysh 
numrin e madh të individëve me origjinë të njëjtë që ishin të interesuar. Këto dyshime 
u përforcuan nga një sërë rrethanash: fakti që autoritetet politike kishin paralajmëruar 
paraprakisht se veprime të këtij lloji do të kryheshin dhe kishin dhënë udhëzime për to; 
mbledhja e njëkohshme për të raportuar stacionin policor; formulimi i njëjtë i urdhrave 
të ndalimit dhe dëbimit; vështirësia e madhe për personat në fjalë që të kontaktonin një 
avokat; dhe fakti që procedura e azilit nuk kishte përfunduar. Gjykata konkludoi [§ 63] 
se ‘në asnjë fazë të periudhës ndërmjet komunikimit të njoftimit për të huajt për të marrë 
pjesë në stacionin e policisë dhe dëbimit të tyre, procedura nuk ka ofruar garanci të 
mjaftueshme që tregojnë se rrethanat personale të secilit prej të interesuarve janë marrë 
në konsideratë realisht dhe individualisht’.”

64. Interpretimi i një dispozite ligjore sipas qëllimit të saj është veçanërisht i rëndësishëm 
në një konventë të tillë si Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Protokollet 
e saj, të cilat kanë për qëllim mbrojtjen e të drejtave të njeriut në mënyrë praktike dhe 
efektive. Për shkak të kësaj, një interpretim i tillë, si ai i Nenit 4 të Protokollit nr. 4, 
duhet të shkojë në thelbin ose “zemrën” e së drejtës që kërkon mbrojtje dhe prandaj 
duhet të jetë i gjerë dhe efektiv në kuptimin e objektit dhe qëllimit të lartpërmendur.

65. Dëbimi kolektiv i të huajve vetëm në bazë të shtetësisë së tyre, siç ishte rasti në kërkesën 
e tanishme, gjithashtu bie ndesh me parimin e demokracisë, që është një nga parimet 
themelore të Konventës, i theksuar në preambulën e saj. Ky parim nuk lejon ose nuk 
toleron diskriminimin ndaj të huajve në bazë të shtetësisë së tyre. Siç u tha më lart, 
ndalimi i Nenit 4 të Protokollit nr. 4 nuk është vetëm një ndalim ndaj arbitraritetit, por 
edhe një ndalim ndaj diskriminimit, domethënë një ndalim për dëbimin e të huajve 
thjesht për shkak se ata i përkasin një grupi të caktuar. Dëbimi kolektiv mund të jetë 
gjithashtu diskriminues për shkak të karakterit të tij jo-proporcional.

66. Në përfundim, garancitë e Nenit 4 të Protokollit nr. 4 janë, së pari, kryerja e një interviste 
personale dhe, së dyti, mbrojtja nga një vendim i dëbimit dhe zbatimi i tij, bazuar 
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thjesht në anëtarësinë e të huajve në një grup, duke mos marrë parasysh rrethanat e tyre 
personale; duhet të aplikohet një test i dyfishtë.

67. Sipas mendimit tim, asnjëra prej këtyre garancive nuk ishte përmbushur në rastin aktual, 
pasi nuk u zhvillua asnjë intervistë dhe dëbimi i kërkuesve u krye vetëm në bazë të 
shtetësisë së tyre, në përputhje me marrëveshjet dypalëshe midis Italisë dhe Tunizisë.

68. Prandaj, sipas mendimit tim, ka pasur shkelje të Nenit 4 të Protokollit nr. 4.

G. Nëse ka pasur shkelje të Nenit 13 të Konventës së bashku me Nenin 4 të 
Protokollit nr. 4

69. Pajtohem me gjykimin e Dhomës (§ 172) se ka pasur gjithashtu një shkelje të Nenit 13 
të Konventës së bashku me Nenin 4 të Protokollit nr. 4.

70. Në urdhrat për refuzimin e hyrjes thuhet qartë se: “Parashtrimi i ankesës nuk e pezullon 
zbatimin (efficacia) e këtij urdhri” (shih paragrafin 19 të gjykimit). Rrjedhimisht, 
paraqitja e një ankese nuk mund të përmbushë kërkesat e Nenit 13 të Konventës lidhur 
me efektin pezullues, siç përcaktohet nga jurisprudenca e përmendur në gjykimin e 
Dhomës (Gjykimi i Dhomës, § 172).

71. Përveç kësaj, sipas jurisprudencës, “kërkesa sipas Nenit 13 që ekzekutimi i masës së 
kundërshtuar të pezullohet nuk mund të konsiderohet një aspekt plotësues” (ibid.).

72. Me gjithë respektin e duhur ndaj shumicës, nuk pajtohem me arsyetimin se mungesa 
e efektit pezullues të një vendimi dëbimi, në pritje të një ankimi, në një rast dëbimi 
kolektiv, nuk përbën në vetvete një shkelje të Nenit 13 dhe se kriteri i efektit pezullues 
të një urdhri për dëbim mund të varet nga fakti nëse kërkuesit pohojnë se ekziston një 
rrezik real për shkelje të të drejtave të tyre të garantuara me Nenet 2 dhe 3, në vendin 
e destinacionit (shih paragrafët 277 dhe 281 të gjykimit). Kjo, në fund të fundit, do të 
thotë se efekti pezullues i një urdhri për dëbim do të varet nga diskrecioni i autoriteteve 
të emigracionit, për të vlerësuar përpara se të merret një vendim apeli, nëse një i huaj ka 
një pretendim “të motivuar” sipas të cili ai/ajo do të ballafaqohet me shkelje të Neneve 
2 ose 3 të Konventës. Megjithatë, edhe duke supozuar që qasja e mësipërme ishte e 
saktë dhe autoritetet e emigracionit ishin të bindura se ekzistonte një rrezik real për 
shkeljen e të drejtave të garantuara me Nenet 2 dhe 3, urdhrat për refuzimin e hyrjes, 
marrëveshjet dypalëshe midis Italisë dhe Tunizisë do të mbeteshin pa efekt, përsëri duke 
mos garantuar pezullimin e ekzekutimit në rastin e paraqitjes së ankesës.

73. Qasja që do të ndiqja dhe që besoj se është e saktë, përforcohet nga gjykimi i mëposhtëm 
i Gjykatës në De Souza Ribeiro k.Francës (GC, nr. 22689/07, § 82, GjEDNj 2012):

“Së fundmi, kërkesa që një mjet juridik duhet të ketë efekt automatik pezullues 
është konfirmuar për ankesat sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 4 (shih Čonka, cituar më lart 
§§ 81-83, dhe Hirsi Jamaa dhe të tjerët, cituar më lart, § 206).”

Paragrafi i mësipërm ishte një obiter dictum dhe jo një ratio decidendi i çështjes, 
sepse çështja ishte e pajtueshmërisë me Nenin 13 të Konventës të marrë në lidhje me 
Nenin 8 të Konventës dhe nuk ishte një çështje e pajtueshmërisë së Nenit 13 të marrë 
në lidhje me Nenin 4 të Protokollit nr. 4. Megjithatë, sikurse çdo obiter dictum tjetër i 
Dhomës së Madhe, ky është një autoritet shumë bindës. Shumica vendosi që ky dictum 
“nuk mund të lexohet në mënyrë të izoluar”, por “duhet të kuptohet në dritën e paragrafit 
në tërësi”, i cili merret me detyrimet që rrjedhin nga Nenet 2 dhe 3 të Konventës. Ata 
gjithashtu theksuan se të dy rastet e përmendura në dictum e mësipërm kishin të bënin 
me çështjen e Nenit 3 dhe jo me situatat ku kishte ndonjë pretendim nga kërkuesit se 
dëbimi i tyre ishte me natyrë kolektive.

74. Me respekt, nuk pajtohem me arsyetimin e mësipërm. Megjithëse është e saktë që dictum 
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e përmendura nuk duhet të lexohen në mënyrë të izoluar, ato nuk mund të kuptohen 
vetëm në dritën e paragrafit (De Souza Ribeiro, § 82) ku duhet të gjenden, në tërësi, por 
gjithashtu, edhe në dritën e Nenit ku ndodhet paragrafi, në tërësi. Kjo pjesë titullohet: 
“Pajtueshmëria me Nenin 13 të Konventës të marrë në lidhje me Nenin 8”. Prandaj, ajo 
që thuhet në paragrafin 82 mbi pajtueshmërinë e Nenin 13 në lidhje me Nenet 2 dhe 3 të 
Konventës dhe Nenin 4 të Protokollit nr. 4, është obiter, sepse në çështjen përkatëse ka 
pasur pajtueshmëri me Nenin 13 të marrë së bashku me Nenin 8. Kuptimi i paragrafit 82, 
siç e kuptoj unë, është se Neni 13 i Konventës mund të zbatohet në lidhje me (i) Nenin 2 
të Konventës, (ii) Nenin 3 të Konventës, ose (iii) Nenin 4 të Protokollit nr. 4, në mënyrë 
të pavarur dhe veçmas, pa këtë të fundit në varësi të faktit nëse ekziston edhe një çështje 
në lidhje me Nenin 2 ose Nenin 3. Ky është pikërisht kuptimi i fjalës “së fundmi” në atë 
pasazh, i cili nuk lë vend për asnjë dyshim. Në çështjen Hirsi Jamaa dhe të Tjerët (cituar 
më lart, § 207) është e qartë se, lidhur me respektimin e Nenit 13 të marrë në lidhje me 
Nenin 3 dhe Nenin 4 të Protokollit nr. 4, Gjykata nuk e analizon një çështjeje të Nenit 4 
të Protokollit nr. 4 sipas Nenit 3, por merret veçmas me to:

“Gjykata konkludon se ka pasur shkelje të Nenit 13 të Konventës të marrë në lidhje 
me Nenin 3 dhe Nenin 4 të Protokollit nr. 4 të Konventës”.

Për më tepër, rasti tjetër në të cilin referon dictum në fjalë, domethënë Čonka 
(cituar më lart), nuk duket të mbështesë pikëpamjen e shumicës, në dritën, inter alia, të 
formulimit të paragrafit 82 të tij (theksim i shtuar):

“82. Së pari, nuk është e mundur të përjashtohet rreziku që në një sistem ku pezullimi i 
ekzekutimit duhet të aplikohet dhe të jetë diskrecionar, ai mund të refuzohen gabimisht, 
veçanërisht, nëse më pas do të ndodhte që vendimi i gjykatës mbi bazueshmërinë të 
anulonte një urdhër dëbimi si rezultat i mosrespektimit të Konventës, për shembull, nëse 
kërkuesi do t’i nënshtrohet keqtrajtimit në vendin e destinacionit, ose do të jetë pjesë e 
një dëbimi kolektiv. Në raste të tilla, mjeti juridik i ushtruar nga kërkuesi nuk do të ishte 
efektiv për qëllimet e Nenit 13.”

75. Unë besoj përsëri që ashtu sikurse detyrimi procedural sipas Nenit 4 të Protokollit nr. 
4, edhe detyrimi i përmendur në bazë të Nenit 13, kur zbatohet në lidhje me Nenin 4 
të Protokollit nr. 4, është imperativ dhe nuk kualifikohet në asnjë përjashtim; kjo është 
garancia e vetme kundër arbitraritetit. Në të kundërt, nuk do të shërbente për të siguruar 
natyrën imperative të detyrimit procedural të Nenit 4 të Protokollit nr. 4, siç mendoj se 
duhet të bëjë, ose parimin e efektivitetit të dispozitave të Konventës, nëse Neni 13 nuk 
do të kishte efekt pezullues automatik në lidhje me ekzekutimin e një urdhri dëbimi, të 
marrë sipas Nenit 4 të Protokollit Nr. 4.

76. Së fundi, e drejta procedurale e garantuar në Nenin 4 të Protokollit nr. 4 do të humbasë 
garancinë e kërkuar, nëse sipas Nenit 13, një urdhër dëbimi nuk ka pasur efekt pezullues 
automatik, kur paraqitet një ankesë.

H.  Shpërblimi në lidhje me dëmin jo-material për shkeljet e Nenit 4 të Protokollit 
nr. 4 dhe të Nenit 13 të Konventës të marra së bashku me Nenin e mëparshëm

77. Gjetjet e mia të përmendura më lart se ka pasur shkelje të Nenit 4 të Protokollit nr. 4 dhe 
të Nenit 13 të Konventës të marra së bashku me Nenin e mëparshëm, do të çonin në një 
rritje të shumës së shpërblimit në lidhje me dëmet jo-materiale, përcaktimi i të cilave, 
megjithatë, mund të jetë vetëm teorik, pasi unë jam në pakicë.



CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
RSH. Ministria e Drejtësisë
Përmbledhje të pëzgjedhura të Gjykatës Evropiane
për të Drejtat e Njeriut të vitit 2016 / RSH. Ministria
e Drejtësisë. - Tiranë Onufri, 2017
1360 f. ; 24 cm.
ISBN 978-9928-226-96-9
 
1.E drejta ndërkombëtare   2.Të drejtat e njeriut
3.Gjykata Evropiane   4.Vendime gjyqësore
 
                        341.645.2(4) “2016”
                        341.231.14 (4) “2016”


